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PROGRAM

FÖRSESSIONER

onsdag
18 okt

Onsdag - kl 9-16, Lunch kl 12-13

Försession 1: Realistisk utvärdering - Geoff Wong (Lokal: Sofokles)

Försession 2: Utvärderingens elementa - Evert Vedung (Lokal: Eros)
Försession 3: Programteori - Maria Bergström (Lokal: Sokrates)

Försession 4: Kausalitet i filosofi, politik och utvärdering - Rolf Sandahl och Gustav Petersson (Lokal: Aristoteles)

torsda
g
19 okt

KONFERENS DAG 1
08.30-09.00

Registrering och kaffe, Auditorielobbyn

09.15-10.30

Plenarsession 1: Programme Complexity, Policy Amnesia, Theory Repositories - Ray Pawson

09.00-09.15

10.45-12.00
Parallella
sessioner

12.00-13.00

Inledning och välkommen, SVUFs ordförande Kari Jess

Session 1:1
Tillsyn inom Socialtjänsten
- legitimitet och implikationer
Eva Hämberg, Högskolan
Dalarna

Session 1:2
Att utvärdera det komplexa
Kim Forss, Andante – Tools
for thinking

Session 1:3
Realist evaluation - an
introduction
Geoff Wong, University of
Oxford

Session 1:4
Utvärdering av humanistisk
forskning
Arne Jarrick, Stockholms
universitet; Jon Holm,
Norges forskningsråd.

Session 1:5
Koncept, idéer, modeller &
metoder
Evert Vedung, Uppsala universitet; Joakim Molander,
Sida; Tom Andersson,
Trafikanalys

Lokal: Aristoteles

Lokal: Sokrates

Lokal: Sofokles

Lokal: Eros

Lokal: Auditoriet

Lunch: Panorama Restaurang

KONFERENS DAG 1
13.00-14.15
14.30-15.45
Parallella
sessioner

15.45-16.15

16.15-17.30
Parallella
sessioner

17.30-18.30
18.30-

Plenarsession 2: Kunskap, förnuft och mätbarhetssamhället: en historisk och samtidskritisk
diskussion - Jonna Bornemark

torsda
g
19 okt

Session 2:1
Indikatorer för uppföljning
inom Socialtjänst och Hälsooch sjukvård
Adam Sandebring, Fredrik
Westander, Mia Ledwith,
SKL

Session 2:2
Hantering av komplexa
utvärderingsuppdrag
Marie Uhrwing,
Statskontoret

Session 2:3 (In English)
Three methods for rigorous
impact evaluation: strength
and weaknesses with RCT,
GIE and QCA

Session 2:4
Utvärdering av forskning
Anders Söderholm,
Karin Järplid Linde,
Universitetskanslerämbetet;
Ann Fust, Vetenskapsrådet;
Johan Lindell, Vetenskapsrådet

Session 2:5 (in English)
Utilization-focused evaluation. Program evaluation in
complex social phenomena,
evaluating communication
interventions
Henrik Wiréhn, Ramböll;
Sanja Magdalenic, Socialstyrelsen/National Board of
Health and Welfare Bradford
Rohmer Oxford Research

Lokal: Aristoteles

Lokal: Sokrates

Lokal: Auditoriet

Lokal: Eros

Lokal: Sofokles

Session 3:1
Utvärderingssystem i forskning, utbildning, socialtjänst
och hälso- och sjukvård
Lena Lindgren, Björn Rombach, Göteborgs universitet;
Carina Legerius, Nacka
kommun; Åsa Waldo, Stine
Thorsted, Region Skåne
Lokal: Aristoteles

Session 3:2
Hantering av komplexa
utvärderingsuppdrag
Robert Boije, Riksrevisionen

Session 3:3
Utvärdering för lärande
Annika Claesson, Eskilstuna
kommun; Jessica Lindvert,
Skolverket

Session 3:4
Cyber Society, Big data and
Evaluation
Gustav Petersson, Vetenskapsrådet; Kim Forss,
Andante-Tools for Thinking;
Alexandra Silfverstolpe, Data
Act Lab

Session 3:5
Utvärdering av EU-fonder
och flernivåstyrning

Lokal: Eros

Lokal: Auditoriet

Lokal: Sofokles

Lokal: Sokrates

Anders Olofsgård, Handelshögskolan Stockholm; Ann-Sofie
Isaksson, Handelshögskolan
Göteborg; Barbara Befani, University of East Anglia; Kim Forss,
Andante – Tools for Thinking;
Gustav Petersson, Vetenskapsrådet

Kaffepaus

Paus
Mingel

KONFERENSMIDDAG: Panorama Restaurang

Ann Öhman Sandberg,
Örebro universitet; Christina
Ehneström, Veta Advisor;
Karin Sjöberg, Mirak Advisor;
Olov Wolf-Watz, Frida Karlsson,
Strategirådet; Hjalmar Eriksson, Oxford Research

KONFERENS DAG 2
9.00-10.15

Plenarsession 3: Kunskap för stora samhällsförändringar genom utvärdering – utopi eller möjlighet?
Per Mickwitz

10.45-12.00
Parallella
sessioner

Session 4:1
Myndigheters organisering
för utvärdering inom vård
och omsorg i en komplex
värld

10.15-10.45

12.00-13.00

13.00-14.15
Parallella
sessioner

14.15-14.30

14.30-15.30
15.30-15.45

Almina Kalkan, Martin Sparr,
Staffan Söderberg, Elisabeth
Wärnberg Gerdin, Socialstyrelsen; Cecilia Stenbjörn, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Lokal: Aristoteles
Session 5:1
Tänka nytt om gammalt.
Fronesis-baserad utvärdering för ökad relevans och
användning
Anna Petersén

Lokal: Aristoteles

Kaffepaus

Session 4:2
Utredningen om migrationsmottagandet 2015 –
reflektioner kring utredningsarbetet
Anna Wagman Kåring,
Riksdagen; Karin Borevi,
Södertörns Högskola

Session 4:3
Komplexitet i biståndsutvärdering
Per Öyvind Bastöe, NORAD;
Joakim Molander, Sida;
Lennart Peck, UD; Kim
Forss, Andante – Tools for
Thinking; Gustav Petersson,
Vetenskapsrådet

Session 4:4
Utvärdering, ideella organisationer och demokrati
Malin Arvidsson, Stig Linde,
Lunds universitet; Moa Andersson, Göteborgs universitet; Anders Hanberger,
Umeå universitet

Session 4:5
Utvärderingsanvändning
Yvonne Johansson, Lunds
universitet; Louise Edgren,
Göteborgs universitet; Malin
Forssell, Karolina Henningsson, Strategirådet

Lokal: Sokrates

Lokal: Auditoriet

Lokal: Sofokles

Lokal: Eros

Session 5:2
Afghanistan-utredningen –
reflektioner kring utredningsarbetet
Tone Tingsgård, Riksdagen;
Kim Forss, Andante – Tools
for Thinking

Session 5:3
Utvärdering av en komplex
reform - polisreformen
Erik Axelsson, Statskontoret;
Bo Wennström, Uppsala
Universitet

Session 5:4 (In English)
Dealing with complexity in
Development Evaluation: A
Practical Approach
Estelle Raimondo, World
Bank Independent Evaluation Group (IEG)

Lokal: Sofokles

Lokal: Auditoriet

Session 5:5 (Partly in
English
Effektmätningens
komplexiteter
Åke Axenbom, Energimyndigheten; Mattias Arvidsson,
SCB; Yuli Liang, SCB;
Fredrick Andersson, Energimyndigheten; Barbara
Befani, University University
of East Anglia
Lokal: Eros

INSTÄLLD

Lokal: Sokrates

LUNCH

Kaffepaus

Avslutande panel: Utvärdering i förvaltningen - Laura Hartman, Ingvar Mattsson, Olof Åslund

AVSLUTNING

fredag
20 okt

FÖRSESSIONER
Försession 1: Realist evaluation: an introductory workshop (In English)
Geoff Wong
Lokal: Sofokles

Evaluating many programmes and interventions is challenging as they are ‘complex’ - consisting of long implementation chains, multiple components that interact independently, inter-dependently and/or non-linearly with
emergent effects and context dependent outcomes. One
approach to making sense of complex interventions is by
using theory. Realist evaluation identifies and refines theories that explain how and why outcomes occur. Specifically
they seek to unpack and understand causation using a
realist philosophical lens. Briefly, causation is generative outcomes occur because mechanisms cause them to. Context influences if a mechanism is triggered and interventions and/or programmes work through altering context.

In this workshop I will explain what realism and realist
evaluation is, when it might be used and provide attendees
with ‘hands on practice’. This workshop is suitable for researchers interested in learning about the principles underlying realist evaluation and its processes. No preparation or prior experience required.
Dr Geoff Wong is Clinical Research Fellow at the University of Oxford. He has extensive expertise in undertaking
and providing methodological support for both realist
evaluations and realist reviews. He is also involved in their
methodological development. He was the lead researcher

in a United Kingdom National Institute of Health Research
funded project to develop quality and reporting standards
and training materials for realist reviews - the RAMESES
Project (www.ramesesproject.org). At the start of 2017 he
and his colleagues completed a project to develop similar
resources for realist evaluations - the RAMESES II Project.
He works part time as a NHS GP in London.

Försession 2: Utvärderingens elementa
Evert Vedung
Lokal: Eros

Försessionen vänder sig till dig som vill få en enkelt framställd, elementär orientering i vad utvärdering är och vilka
frågor som ställs och belyses i utvärdering. Åhörarkopior
delas ut för att deltagarna ska kunna följa med. Sessionen
inleds med en definition av begreppet utvärdering (evaluering, evaluation) bl a i förhållande till begreppet uppföljning (monitoring). Hur utvärderaren bygger upp interventionsteorier (programteorier) samt på vilket sätt dessa kan
användas i utvärderande. Utvärderingens grundläggande
ändamål: utveckling, kontroll, grundkunskap. Potemkinkulisser. Andra teman i försessionen. Utvärderingsmodeller: måluppfyllelseutvärdering, bieffektsutvärdering,
brukarorienterad utvärdering, intressentmodellen, ekonomiska modeller samt självvärdering och kollegebedömning och EU-modellen. Effektlärans terminologi med
avsedda-oavsedda och förutsedda-oförutsedda effekter
samt huvudeffekter, nolleffekter, perversa effekter och
bieffekter gås igenom. Effektfrågans grundläggande logik

klarläggs (evidensrörelsens slagord what works? vad är
det som funkar?). Metodiska upplägg för att kasta ljus över
effekter dryftas särskilt fallstudier med processpårning
(process tracing) och realistisk utvärdering.
Evert Vedung, professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala Universitet, var en av initiativtagarna till SVUF. Han har under en lång rad SVUF:s
konferenser gett en elementär kurs i utvärdering.

Försession 3: Programteori
Maria Bergström
Lokal: Sokrates

I utvärderingslitteraturen är programteori numera en
”standard evaluation procedure”. Metoden bygger på tanken att alla åtgärder (program, policys, metoder etc) vilar
på en viss logik om hur det förväntas lösa det underliggande problem som är anledningen till åtgärdens existens.
En rekonstruerad programteori kan användas på flera
olika sätt, vanligast som stöd i samband med planering
av en utvärdering men även som underlag för ett strukturerat resonemang och/eller analys av en åtgärds logik.
Under den här försessionen presenteras programteorins
utgångspunkter och förutsättningar och deltagarna får
också praktisk övning i några av metodens tillämpningsmöjlighet.

Maria Bergström har arbetat med utvärderingsfrågor i
statsförvaltningen i många år och har också arbetat med

FÖRSESSIONER
att försöka integrera programteori som en utgångspunkt
för resultatanalys. Maria arbetar nu på Vetenskapsrådet
som analytiker.

Försession 4: Kausalitet i politik och
förvaltning
Rolf Sandahl & Gustav Jakob Petersson
Lokal: Aristoteles

Hur kan vi bäst ta reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat? Denna fråga har under senare år diskuterats
livligt både inom forskarvärlden och inom olika myndigheter och förvaltningar, inte minst i den så kallade evidensdebatten.

Svaret på denna fråga beror på vad vi menar med kausalitet. Detta har filosoferna diskuterat under århundraden
och beroende på hur kunskapen ska användas kan vissa
aspekter av kausalitet vara mer relevanta att spåra än andra. Att bekanta sig med teorier om kausalitet är därför
viktigt inte bara för filosofer utan också för samhälls-vetare, utvärderare och de som arbetar i den politiska vardagen, där orsakerna till olika samhällsproblem diskuteras.
Denna försession baseras på boken ”Kausalitet i filosofi,
politik och utvärdering” (Studentlitteratur), som diskuterar just dessa teman.
Kausalitet ger läsaren en introduktion till de mest inflytelserika teorierna om kausalitet och visar hur man kan
använda dem för att spåra effekter av offentliga insatser

eller orsaker till samhälls¬problem. Författarnas ambition
är att skapa en förståelse för bety-delsen av att sätta sig
in i teorier om kausalitet innan man väljer tillvägagångssätt för att spåra orsaker eller effekter. Fullt medvetna om
praktiska begränsningar som är förenade med olika analysmiljöer menar författarna att det finns goda möjligheter
att med givna resurser få fram mer ändamålsenlig resultatinformation.
Boken är avsedd för kurser i filosofi, statsvetenskap, sociologi, socialt arbete, psykologi, pedagogik och andra ämnen
som förbereder studenter för analyser av offentliga insatser.
Rolf Sandahl är fil.dr i statsvetenskap med mångårig erfarenhet av utvärderingsfrågor inom statsförvaltningen.”

Gustav Jakob Petersson är fil.dr i ekonomisk historia och
har arbetat med styrning och utvärdering vid flera myndigheter, för närvarande vid Vetenskapsrådet.

PLENARSESSIONER
Plenarsession 1: Torsdag kl 9.15-10.30
Programme Complexity, Policy Amnesia,
Theory Repositories (In English)
Ray Pawson
Moderator: Gustav Petersson

The plenary is based on the VICTORE model of programme
complexity introduced in Pawson (2013). The acronym
represents seven key dimensions (Volitions, Implementation, Contexts, Time, Outcomes, Rivalry, and Emergence)
which undermine the consistent application of social interventions. The presentation then goes onto compare two
models of evaluation research in respect of their ability to

understand and control these dynamic processes.
Social programmes are complex, self-transforming systems thrust into complex, self-transforming systems. The
result is that we can never hope to ‘reproduce’ a programme. Even if they carry the ‘same’ name and the ‘same’ ambition, the ‘same’ intervention will always be coloured by
differences in implementation and context.

Social programmes are the brain-children of ambitious
policy-makers, management generalists, and freshlyappointed practitioners. This generates policy amnesia
– these folks don’t look backwards; their job is to improvise, fix, trouble-shoot and keep-the-show-on-the-road.
The end result is a kaleidoscope of programmes met by a
huge palate of evaluation techniques. How can evaluation
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research learn and cumulate against this background? Are
we doomed to produce an endless descriptive catalogue – a
million tales of million programmes?

There is a connecting thread amongst this mayhem. Programmes are always different but the programme theories
underlying them are remarkably similar (some might say profoundly unimaginative). These theories succeed and fail
in their different collisions with reality. The task for evaluation is to build ‘programme theory repositories’ to guide us
in shaping the next encounter.
Ray Pawson is professor of Social Research Methodology
in the School of Sociology and Social Policy at the University
of Leeds. Pawson’s main interest lies in research methodology. He has written widely on the philosophy and practice
of research, covering methods qualitative and quantitative,
pure and applied, contemporaneous and historical. He is
the author of ’Realist Synthesis’, a new approach of literature review that, in the last years, has widely influenced
systematic review practices of complex programmes and
policies all over the world.

Plenarsession 2: Torsdag kl 13.00-14.15
Kunskap, förnuft och mätbarhetssamhället:
en historisk och samtidskritisk diskussion
Jonna Bornemark
Moderator: Rune Premfors

Vad vi menar med kunskap och förnuft har förändrats genom århundradena. I den här föreläsningen kommer filosofen Jonna Bornemark att presentera några kunskapsformer

från Aristoteles och några förnuftsbegrepp från Nicholas
Cusanus (1400-tal). Aristoteles är central i den här diskussionen dels för att han har en mycket bredare förståelse av
kunskap än vi har idag och dels för att han varit med och
format den samtida uppfattningen. Cusanus är mest känd
för sin diskussion om icke-vetande, men även hans analys
av förnuftets olika sidor kan hjälpa oss att förstå hur förnuftsbegreppet har förändrats. Jonna Bornemark kommer
sedan att undersöka vilken position dessa förnufts- och
kunskapsformer får i ett samtida samhälle där granskning
och mätbarhet har blivit allt viktigare.
Jonna Bornemark är docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap. Under det senaste året har hon
publicerat Kroppslighetens mystik: filosofiska läsningar av
Mechthild von Magdeburg, Phenomenology of Pregnancy
(red. med Nicholas Smith) och Medborgardialog – om det
svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av demokratins viktigaste verktyg (red.)

Plenarsession 3: Fredag kl 9.00-10.15
Kunskap för stora samhällsförändringar genom utvärdering – utopi eller möjlighet?
Per Mickwitz
Moderator: Niga Hamasor

Världen står inför stora samhällsutmaningar. Hur ska vi
möta hotet från pandemier och ökad antibiotikaresistens?
Hur skall vi klara av den allt snabbare urbaniseringen? Hur
mycket och vilken sorts arbete finns det när de allt snabbare teknologiska förändringarna ändrar konsumtionen
och produktionen? Kan mänskligheten svara på klimat- och

hålbarhetsutmaningarna och fortsätta existera? Dessa
utmaningar är komplexa och komplexiteten ökar i och
med att utmaningarna också är kopplade till varandra.
Politik och styrmedel för att möta sådana utmaningar
skapas på alla nivåer från kommuner och städer till
Förenta Nationerna. Detta leder ofta till komplexa utvärderingar av styrmedel där olika angreppssätt, metoder och tankesätt måste integreras.

Traditionellt har utvärderingar varit en nyttig verksamhet för att producera kunskap för inkrementella
förändringar. Nu behövs i många fall stora genomgripande samhällsförändringar för att uppnå till exempel ett klimatneutralt samhälle. Kan utvärdering vara
en del av lösningen eller blir utvärderingen en del av
mekanismerna som upprätthåller ohållbara och problematiska system? I presentationen kommer jag att
diskutera användning, metoder och värdering inom
utvärdering då målet är att skapa kunskap för stora
samhällsförändringar. Speciell vikt kommer jag att
fästa vid användningen av teori i utvärdering. De empiriska exemplen kommer främst från miljö-, klimatoch energiområdena.

Per Mickwitz, PhD. Forskningsledare, professor vid
Finnish Environment Institute (SYKE).

PARALLELLA SESSIONER
Session 1:1 – Tillsyn inom Socialtjänsten
Lokal: Aristoteles

Torsdag den 19 oktober kl 10:45-12:00

Sessionen handlar om tillsynens legitimitet och inflytande
inom socialtjänsten.

dependently, inter-dependently and/or non-linearly with
emergent effects and context dependent outcomes. One
approach to making sense of complex interventions is by
using theory. Realist evaluation identifies and refines theories that explain how and why outcomes occur.

Moderator: Kari Jess

Moderator: Gustav Petersson

Presentatör: Eva Hämberg, Högskolan Dalarna
Session 1:2 – Att utvärdera det komplexa
Lokal: Sokrates

Sessionen tar utgångspunkt i boken Evaluating the Complex: Attribution, Contribution and Beyond (Transaction
Publishers., 2011).
Presentatör: Kim Forss, Adante – Tools for Thinking AB,
medförfattare och medredaktör till boken.

Inledande kommentar: Rune Premfors, Förvaltningsakademin, Södertörns Högskola.
Moderator: Rune Premfors

Session 1:3 – Realist evaluation: an introduction
Lokal: Sofokles (This session will be held in English)

Evaluating many programmes and interventions is challenging as they are ‘complex’ - consisting of long implementation chains, multiple components that interact in-

Presenter: Geoff Wong, University of Oxford

Session 1:4 – Utvärdering av humanistisk forskning
Lokal: Eros

Utvärdering av hela vetenskapsområden är ett av flera
forskningspolitiska verktyg. I Sverige är nationella områdesutvärderingar mindre vanligt. I Norge görs regelbundet
utvärderingar av hela vetenskapsområden. Denna session
fokuserar på utvärdering av humanistisk forskning, med
exempel från Sverige och Norge. Erfarenheter och resultat
av den nyligen genomförda nationella utvärderingen av
humaniora i Norge (HUMEVAL) presenteras.
Presentatörer: Arne Jarrick, Stockholms universitet;
Jon Holm, Norges forskningsråd
Moderator: Lena Johansson de Chateau

Session 1:5 – Koncept, idéer, modeller och metoder
Lokal: Auditoriet

Sessionen handlar om resultatstyrning, implementering
och mätbarhet inom förvaltningen och inom det transportpolitiska området.

Presentatörer/papers:
Implementering och utvärdering – skillnader och likheter – Evert Vedung, Institutionen för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet
Resultatstyrning – Joakim Molander, Sida

Jämförande statistik i utvärderingar på det transportpolitiska området – Tom Andersson, Trafikanalys
Moderator: Tommy Dahlén

PARALLELLA SESSIONER
Session 2:1 – Indikatorer för uppföljning inom
Socialtjänst och Hälso- och sjukvård
Lokal: Aristoteles

Sessionen handlar om hur indikatorer kan användas för
uppföljning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten
Presentatörer: Fredrik Westander och Adam Sandebring,
SKL, Vården i siffror
Mia Ledwith, SKL, Öppna Jämförelser i Socialtjänsten
Moderator: Kari Jess

Session 2:2 – Hantering av komplexa utvärderingsuppdrag - Statskontoret
Lokal: Sokrates
Sessionen presenterar och reflekterar kring Statskontorets hantering av komplexa utvärderingsuppdrag.
Presentatör: Marie Uhrwing, Statskontoret
Moderator: Rune Premfors

Session 2:3 – Three methods for rigorous impact evaluation: strengths and weaknesses with RCT, GIE and
QCA (This session will be held in English)
Lokal: Auditoriet

The purpose of the session is to introduce and discuss three methods for impact evaluation with focus on their re-

Torsdag den 19 oktober kl 14.30-15.45

lative strengths and weaknesses in the various conditions
under which impact evaluation of public sector interventions can be conducted. The session is based on three reports from the Expert Group for Aid Studies (EBA), but
the discussed methods are relevant to evaluators in many
policy areas. Among the questions that will be discussed
are: What are the strengths and weaknesses of these three methods in responding to various types of impact evaluation questions? Which questions can be answered and
which cannot? What is the potential for learning and for
accountability? When should/could a specific method be
used?
Presenters/papers:
Short introduction – Kim Forss, EBA (5 min)
“Randomized Controlled Trials (RCT) -Strengths, Weaknesses and Policy Relevance - Anders Olofsgård, SITE,
Stockholm School of Economics
“Qualitative Comparative Analysis (QCA) - Strengths,
Weaknesses and Policy Relevance - Barbara Befani, University of East Anglia
“Geospatial impact evaluation (GIE) -Strengths, Weaknesses and Policy Relevance - Ann-Sofie Isaksson, University
of Gothenburg and University of Örebro
Gustav Petersson, Swedish Research Council
Moderator: Kim Forss

Session 2:4 – Utvärdering av forskning
Lokal: Eros
Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet har

fått tilläggsdirektiv i sina regleringsbrev när det gäller utvärdering och uppföljning av forskning. I denna session
presenteras och diskuteras initiala tankar och idéer om
hur det ska gå till och vem som gör vad.
Presentatörer:
Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet
Karin Järplid Linde, Universitetskanslersämbetet
Ann Fust, Vetenskapsrådet
Johan Lindell, Vetenskapsrådet
Moderator: Anette Gröjer

Session 2:5 – Utilization-focused evaluation, program
theory as an effective tool in evaluation of complex
social phenomena and evaluating communication
interventions (This session will be held in English)
Lokal: Sofokles
Presenters/Papers:
Applying systemic perspectives and lean methods to
take the utilization-focused evaluation further – Henrik
Wiréhn, Ramböll
Using program theory in an evaluation of a youth crime
prevention program in Sweden: reflections and empirical
findings – Sanja Magdalenić, National Board of Health
and Welfare
Evaluating EU communications in a complex (and Eurosceptic) context – Bradford Rohmer, Oxford Research
Moderator: Maria Bergström

PARALLELLA SESSIONER
Session 3:1 – Utvärderingssystem i forskning, utbildning och Socialtjänst/Hälso- och sjukvård
Lokal: Aristoteles

Denna session handlar om olika systematiserade eller
standardiserade utvärderingsaktiviteter – utvärderingssystem – inom tre olika områden: forskning, utbildning
och socialtjänst/hälso-och sjukvård.
Presentatörer/papers:
How the use of bibliometrics as an evaluative tool in
university governance cannot capture the complexity of
research, and also affects the ultimate aims of social science – Lena Lindgren och Björn Rombach, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Utvärdera för utveckling – Carina Legerius, Nacka kommun
Utvärdering inom Habilitering och hjälpmedel Region
Skåne – Åsa Waldo och Stine Thorsted, Habilitering och
hjälpmedel, Region Skåne
Moderator: Kari Jess

Session 3:2 – Hantering av komplexa utvärderingsuppdrag - Riksrevisionen
Lokal: Sokrates

Sessionen presenterar och reflekterar kring Riksrevisionens hantering av komplexa utvärderingsuppdrag.
Presentatör: Robert Boije, Riksrevisionen
Moderator: Rune Premfors

Torsdag den 19 oktober kl 16.15-17.30

Session 3:3 – Utvärdering för lärande
Lokal: Eros

Sessionen redovisar och reflekterar kring hur utvärdering
kan användas för lärande, inom en kommun och inom skolan.
Presentatörer: Annika Claesson, Eskilstuna kommun;
Jessica Lindvert, Skolverket
Moderator: Niga Hamasor

Session 3:4 – Cyber Society, Big Data and Evaluation
Lokal: Auditoriet (This session will be held in English)

This session will be based on the book Cyber Society, Big
Data and Evaluation (Petersson – Breul eds. 2017 Routledge), arguing that big data will play a permanent and growing role in policy evaluation. The presenters will reflect
upon how this will transform the role of the evaluator in
the future.
Presenters: Gustav Petersson -Vetenskapsrådet
Kim Forss - Andante – Tools for Thinking AB
Alexandra Silfverstolpe - Data Act Lab
Moderator: Gustav Petersson

Session 3:5 – Utvärdering av flernivåstyrning och EUfonder
Lokal: Sofokles

Texterna i denna session handlar om möjligheterna att utvärdera verksamheter som är del av en flernivåstyrning,
där styrprocesser och relationer mellan aktörer på olika
nivåer inte sällan är komplexa och svåröverskådliga.
Presentatörer/papers:
Utvärdering av flernivåstyrning – Ann Öhman Sandberg,
Örebro Universitet; Christina Ehneström, Veta Advisor;
Karin Sjöberg, Mirak Advisor

Att utvärdera flernivåstyrda program med svag styrning –
Olof Wolf-Watz och Frida Karlsson, Strategirådet
Transformativ förändring som konceptuellt ramverk för
att integrera horisontella principer i utvärdering inom
ESI-fonderna – Hjalmar Eriksson, Oxford Research AB
Moderator: Kettil Nordesjö

PARALLELLA SESSIONER
Session 4:1 – Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld
Lokal: Aristoteles

I denna session presenterar och diskuterar representanter för Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys vilka utmaningar och möjligheter som
utvärdering inom vård och omsorg ställs inför som en
konsekvens av komplexa förutsättningar, och hur de kan
hanteras organisatoriskt och metodologiskt.
Presentatörer: Almina Kalkan, Martin Sparr, Staffan Söderberg och Elisabeth Wärnberg Gerdin, Socialstyrelsen.
Cecilia Stenbjörn, analyschef på Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys.
Moderator: Kettil Nordesjö

Session 4:2 – Utredningen om migrationsmottagandet 2015 – reflektioner kring utredningsarbetet
Lokal: Sokrates

Sessionen presenterar och reflekterar kring utredningsarbetet (SOU 2017:12 Att ta emot människor på flykt. Sverige hösten 2015).
Presentatörer: Anna Wagman Kåring, Riksdagen
Inledande kommentar: Karin Borevi, Södertörns
Högskola
Moderator: Rune Premfors

Fredag den 20 oktober kl 10.45-12.00

Session 4:3 – Komplexitet i biståndsutvärdering
Lokal: Auditoriet

Biståndsområdet kännetecknas av att insatser och utvärderingar måste genomföras i en mängd olika kontexter,
vilket potentiellt gör det svårt att lära från en utvärdering
till nästa. Vilka är då möjligheterna att lära från en utvärdering till kommande insatser? Och vilka metodologiska
krav ställer detta på utvärderingar på biståndsområdet?
Vad måste man vara särskilt medveten om som utvärderare respektive beställare av utvärderingar på biståndsområdet?
Presentatörer: Joakim Molander (SIDA),
Lennart Peck (UD),
Per Øyvind Bastøe (NORAD)
Kim Forss Andante – Tools for Thinking AB

Moderator: Gustav Petersson - Vetenskapsrådet
Session 4:4 – Utvärdering, ideella organisationer och
demokrati
Lokal: Sofokles

Utvärdering i och av ideella organisationer kan behöva
beakta organisationsformens många intressenter och
ansvarsrelationer. Hur kan olika demokratiska utvärderingsorienteringar främja demokratin, och vilket ansvar
har demokratiska utvärderare idag?

Presentatörer/papers:
Ideella organisationers mångdimensionella utvärderings- och redovisningspraktik – Malin Arvidson och Stig
Linde, Socialhögskolan, Lunds universitet

Ansvarsutkrävande i/av idéburna organisationer – Moa
Andersson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Demokratisk utvärdering när polariseringen ökar – Anders Hanberger, Umeå universitet
Moderator: Niga Hamasor

Session 4:5 – Utvärderingsanvändning
Lokal: Eros

Frågan om hur utvärdering ska användas och nyttiggöras
diskuteras i denna session utifrån tre perspektiv.
Presentatörer/Papers:
Lärande utvärdering som verktyg för förändring? –
Yvonne Johansson, Socialhögskolan, Lunds Universitet

Utvärderingsanvändning på Skolverket - Louise Edgren,
Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Att driva kvalitet i komplexa utvärderingstjänster genom
upphandling – Malin Forssell och Karolina Henningsson,
Strategirådet

Moderator: Lena Johansson De Chateau

PARALLELLA SESSIONER
Session 5:1 – Tänka nytt om gammalt. Fronesis-baserad utvärdering för ökad relevans och användning
Lokal: Aristoteles

I ljuset av begreppet fronesis, som konceptualiserades
för ca 2000 år sedan av Aristoteles och betyder ungefär
praktisk visdom, presenteras här ett utkast till en utvärderingsmodell med särskild hänsyn till det sociala arbetets dynamiska kontext.
Presentatör: Anna Petersén, Örebro universitet
Moderator: Kari Jess

Session 5:2 – Afghanistanutredningen – reflektioner
kring utredningsarbete
Lokal: Sokrates
INSTÄLLD

Sessionen presenterar och reflekterar kring utredningarbetet (SOU 2017:16 Sverige i Afghanistan 2002-2014).
Presentatör: Tone Tingsgård, f d riksdagsledamot
Inledande kommentar: Kim Forss, Andante – Tools for
Thinking AB.
Moderator: Rune Premfors

Fredag den 20 oktober kl 13.00-14.15

Session 5:3 – Utvärdering av en komplex reform polisreformen
Lokal: Sofokles

Hur kan man utvärdera en så komplex organisation som
Polisen och en så omfattande reform som polisreformen?
I den här sessionen presenteras resultaten från den andra delen i Statskontorets omfattande uppdrag att utvärdera polisreformen. Presentatören berättar också om
vilka överväganden och metodval de har gjort för att fånga
komplexiteten i både organisationen och reformen.
Presentatör:
Erik Axelsson, Statskontoret
Bo Wennström, Uppsala universitet, kommenterar
Moderator: Camilla Gjerde Statskontoret

Session 5:4 – Dealing With Complexity in Development Evaluation – A Practical Approach (This session
will be held in English)
Lokal: Auditoriet

This talk is based on research and real-world experience
captured in a publication, Dealing with Complexity in Development Evaluation, a practical approach by Michael
Bamberger, Jos Vaessen and the presenter. It introduces
a sense-making framework that bridges the gap between
evaluation practice and complexity debate to demonstrate that even under time, budget, and data constraints,
designing and implementing complexity-responsive evaluations is doable. On the other hand, dealing with complexity is necessarily humbling for evaluators. It requires

taking at least six methodological implications seriously.
Each will be discussed and illustrated with concrete examples.
Presenter: Estelle Raimondo, World Bank, Independent
Evaluation Group (IEG)
Moderator: Gustav Petersson

Session 5:5 – Effektmätningens komplexiteter
(This session will be held partly in English)
Lokal: Eros

Att mäta effekter är en av utvärderingsfältets återkommande frågor. I denna session belyser tre texter komplexiteter i olika delar av effektmätningen.
Presentatörer/Papers:
Index för att mäta företags kapacitet att energieffektivisera – Åke Axenbom, Energimyndigheten; Mattias
Arvidsson, SCB; Yuli Liang, SCB; Fredrick Andersson,
Energimyndigheten

Choosing Appropriate Evaluation Models´: A tool for
assessment and selection – Barbara Befani, University of
Surrey/CECAN/University of East Anglia

Process Tracing and Bayesian Updating as impact evaluation tools for complex policies – Barbara Befani, University of Surrey/CECAN/University of East Anglia
Moderator: Maria Bergström

