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Världen

Mig själv

Utvärdering
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Vad jag kommer att tala om

SVUF 2017:
”Att utvärdera
i en

komplex värld”



Utgångspunkten
Mänskligheten står inför stora utmaningar
För att tackla dessa krävs stora samhällsförändringar

Frågan
Kunskap är viktigt för de stora
samhällsförändringarna, men kan utvärdering
producera kunskap som är nyttig för dessa
förändringar?

Svar
Möjligen, men det förutsätter förnyelse av
utvärderingen
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Mitt argument



Utgångspunkten
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Mitt normativa perspektiv

Mitt ontologiska perspektiv

Min utvärderingsapproach

Hur jag ser på världen och varför
det spelar en roll för mitt sätt att
utvärdera

“All researchers should be cognizant of the
philosophical assumptions that guide their work.”

Donna Mertens (2007)



Med normativ menar jag värde-
baserade / påståenden om hur saker
borde vara

Med ontologi menar jag hur världen
är beskaffad

Terminologi



Hur jag ser på världen:
Världen är inte hållbar



De globala utsläppen av växthusgaser har
ökat

IPCC WG III, 2014



Den globala medeltemperaturen stiger

IPCC WG I, 2013



Det finns ett behov att minska
användningen av naturresurser och
att börja använda dem smartare

Krausmann, F., Gingrich, S., Eisenmenger, N., Erb, K.H., Haberl, H., Fischer-Kowalski, M. 2009. Growth in
global materials use, GDP and population during the 20th century. Ecological Economics

Användningen av cement

Kina USA

6,6 gigaton
2011-13

4,5 gigaton
hela 1900-talet

(Maarten Hajer 2017)



Det dominerande sättet att se på
hållbarhetsproblemen (t.ex.
klimatförändring) var länge

1.
PROBLEM 2. Globalt

3. Gränser, t.ex. på
utsläppen av växthusgaser

1. Jo, 2. Jo, 3. Jo, men …



Men, men, men, …

1. Det behövs en
positiv vision av t.ex.

ett klimatsnålt
samhälle

(Giddens 2009,
Preskill 2009)

2. Utsläpps minskningar
och anpassning är också

nationella och lokala
frågor  en polycentrisk

approach
(Ostrom 2010, Hoffmann

2011)

3. Att minska utsläppen av växthusgaser kommer att kräva att
konsumtions- och produktionssystem förändras (Smith et al.

2011, EEA 2015)
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“För att leva gott inom de
ekologiska begränsningarna
kommer det istället att krävas
grundläggande förändringar i
produktions- och
konsumtionssystemen, vilka är
orsaken till vår påverkan på
miljön och klimatet." (s. 14)
Behovet av stora samhälls-
förändringar är väl etablerat
Kunskap behövs för att
möjliggöra förändringarna

Hur jag ser på världen:
stora samhällsförändringar behövs

https://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/europas-miljo-2013-tillstand-och
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Det är inte bara i förhållande till klimat
och miljön vi står inför stora utmaningar

Andra exempel är:
Robotar och artificiell intelligens
kopplade till arbete och jämlikhet
Pandemier och antibiotikaresistens

Också dessa utmaningar förutsätter stora
samhällsförändringar och en ny sorts
kunskapsproduktion samt nya sorters
utvärderingar.

Hur jag ser på världen:
stora samhällsförändringar behövs



Ontologi (hur världen är beskaffad)
Mellan realism och konstruktivism

”Framing (inramning) är
essentiellt”
= ett konstaterande som
representerar
konstruktivism

”Hållbarhetsutmaningarna
är reella och kräver
omedelbara åtgärder”
= ett konstaterande som
representerar realism

En schizofren utvärderare



Frågan:
Kunskap är viktigt för de stora
samhällsförändringarna, men kan
utvärdering producera kunskap
som är nyttig för dessa
förändringar?
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Jan-Erik Furubo (2013)
“Evaluation is part of an ongoing
incremental* process of
improvements and adjustments of
a policy or an activity.”

*emphasis in the original text
17

Inspiration Jan-Erik Furubo

Kan utvärdering göra mera?
Kan utvärdering skapa kunskap
också för stora
samhällsförändringar?



En kort sammanfattning av de senaste
70 årens innovationsforskning på 6 ½
minuter.

Teorier om stora
samhällsförändringar



Innovations mekanismer

Lovio, Mickwitz & Heiskanen 2011, 284



Joseph Schumpeter (1942): ”Kreativ förstörelse”
(creative destruction)
1. Teknologiska och organisatoriska förändringar

är centrala och nödvändiga för kapitalismen.
2. Förändringar uppstår genom en kamp mellan

det gamla och det nya (path dependence and
the creation of new paths).

3. Temporala variationer i förändringsprocesserna:
• Ibland är förändringarna långsamma
• Ibland är förändringarna våldsamma.

• De våldsamma faserna starar när utvecklingen
baserad på det gamla har stagnerat.

Från teknologiska innovationer till system
transformationer (stora samhällsförändringar)



Ett livligt nytt forskningsområde
Journal of Environmental Innovation & Societal
Transitions
Special nummer i många vetenskapliga tidskrifter:
Research Policy, Energy Policy, Sustainability Science
The Sustainability Transitions Research Network

• Över 1300 medlemmar
• Årliga konferenser (den senaste i juni 2017 i Göteborg)

Inom det här området “sustainable development
is increasingly understood in terms of ‘transitions’
to more sustainable socio-technical systems”
(Smith et al. 2010, p. 439).

Ett behov av snabbare
systemförändringar som för mot en
hållbar utveckling



System förändras: politik och
förvaltning krävs för att styra
förändringen mot hållbarhet och för
att göra förändringarna snabbare

1.Landskapstryck

2.Destabilisering av
dominanta
regimer (system)

3.Variation, nischer
som möjliggör
mognad & urval

(Geels 2004)



Konceptualisering av transformationer

1. Landskaps
tryck

2. Destabilisering
av dominanta
regimer

3. Variation,
nischer som
möjliggör
mognad &
urval



Kommer stora systemförändringar
att vara enkla?

Nej, de nuvarande ohållbara systemen har teknologiska,
Ekonomiska och institutionella stigberoenden (path
dependence) som gör dem stabila och starka

och det finns mycket starka intressen som motsätter
sig förändringar.



Thatchers reformer destabiliserade kol-
industrin i Storbritannien
”coal industry being too dependent on subsidies, miners
as ‘the enemy within’” (Turnheim & Geel 2012)



Bieffekts utvärdering

Interventionsteorier

Flera värderingskriterier

Triangulering

Mickwitz 2003
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Komplexitet är en central aspekt av
miljöproblemen och komplexiteten ökar
när målet är hållbar utveckling (e.g. Lafferty
and Meadowcroft, 1996; Weale, 1992)



Delvis måste/kan de bygga på
naturvetenskap och vetenskapliga
teorier.

På grund av de långa tidsperspektiven
som är centrala för många miljöproblem,
kan slutresultat (final outcomes) sällan bli
utvärderade utan måste baseras på
vetenskapliga teorier.

Interventions teorier (programteorier) har
en speciell roll i utvärderingar kopplade
till miljöproblem (Mickwitz 2003).

Men, ekologiska system är ofta komplexa och vår
kunskap om dem förbättras, naturvetenskaperna

ger inte permanenta och entydiga svar.



Det kombinerade jordmåns & vattensystemet
i vilket fosfor tillsammans med andra ämnen
kan leda till algblomning är komplext

28
Iho et al. 2017



“Övergödningen längst österut i Finska
viken har avtagit vilket beror på
minskningen av den externa
näringsbelastningen.” (Pressmeddelande
2.9.2016)

”Risken för omfattande blomningar av
blågröna alger i Finska viken är större
än under tidigare år.” (Pressmeddelande
1.6.2017)

Exempel på komplexa interaktioner
Finska viken & Östersjöns
huvudbassäng beror på bl.a. väder,
salthalter, …, dvs. komplexa spatial
interaktioner
Gamla utsläpp (sediment) & nya utsläpp,
dvs. komplexa temporala interaktioner
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Minskade utsläpp av näringsämnen och
riskerna för algblomning



Delvis måste/kan de bygga på
naturvetenskap och vetenskapliga
teorier.

På grund av de långa tidsperspektiven
som är centrala för många miljöproblem,
kan slutresultat (final outcomes) sällan bli
utvärderade utan måste baseras på
vetenskapliga teorier.

Interventions teorier (programteorier) har
en speciell roll i utvärderingar kopplade
till miljöproblem (Mickwitz 2003).

Om intresset är förändringar av komplexa
konsumtions och produktions system behövs
teorier om hur stora systemförändringar sker.



Framgången med Brasiliens etanol program
(Proalcool): systemperspektiv med sofistikerade
incentiv för nästan alla parter (Maroun &
Schaeffer, 2012).
Fokus på bara en del av produktionssystemet
(utvecklandet av utsäde) gör det osannolikt att
åtgärderna för att öka risproduktionen i Mozambic
skall lyckas (Román & Hoffmaister, 2012).

Två exempel på betydelsen av ett
systemperspektiv

Finansierat av



Styrmedel på olika nivåer (FN, EU, nationell, regional
kommunal)
Från drömmen om ett starkt styrmedel till kombinationer
som samtidigt riktar sig mot olika delar av

Konsumtion, produktion och livsstil
Teknologi push och pull
Koherens och integration av mål blir essentiellt
(Mickwitz et al. 2009)
För att utforma koherenta kombinationer av styrmedel
krävs att beslutsfattarna har hög analytisk kompetens,
djup kunskap om de sociotekniska system de ämnar
påverka samt god förmåga att koordinera (Jacobsson
and Bergek 2004)

Den tredje komplexa biten: från enskilda
styrmedel till kombinationer (policy-mix)



Komplexa utvärderingar
Interdisciplinära, triangulering,…

Att utvärdera i en komplex värld om
hållbar utveckling är målet

Komplexa socio-
tekniska system
(konsumtion &

produktion)

Komplexa
ekologiska system

Komplexa
kombinationer av
styrmedel (policy-

mix)



Kan utvärdering producera kunskap som är nyttig för dessa stora system
förändringar?

Svar:
Möjligen, men det förutsätter
förnyelse av utvärderingen

Bygger på projektet ”Kritisk analys av metoder för utvärdering
av energieffektivisering i byggnader” med Lena Neij, Sofie
Sandin, Mats Benner och Maria Johansson från Lunds
Universitet
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Finansierat av



Skall vi glömma allt vi vet om
utvärdering?
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NEJ



Vår ambition är att utgå från utvärderings-
teorin och praxisen
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Vi behöver en ”lins”
för att kunna
analysera
utvärderingsteorin
& praxisen från de
stora samhälls-
utmaningarnas
perspektiv



I. Konstruera ett analytiskt ramverk
II. Bedöma utvärderingar av

energieffektivisering i byggnader
III. Utveckla en utvärderingsansats lämpad

för att skapa kunskapsunderlag för
radikala förändringar
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Vår forskningsstrategi



I. Konstruera ett analytiskt ramverk
II. Bedöma utvärderingar utvärdering av

energieffektivisering i byggnader
III. Utveckla en utvärderings ansats lämpad

för att skapa kunskapsunderlag för
radikala förändringar
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Vår forsknings strategi



Utvärderingsteori (och praktik)
metoder, värdering,  användning

(kontext, focus)

Tr
an

si
tio

n
te

or
i

Po
lic

y
an

al
ys

M
ilj

ö-
ps

yk
ol

og
i

Ve
te

ns
ka

ps
-

so
ci

ol
og

i

Syntes:
det analytiska ramverket



Utvärderingsteori: generationer (Guba and
Lincoln 1989), vågor (Vedung, 2010) och
rötter(Alkin 2013).
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1. Problemfrågan: Vilket är det fundamentala problem
som skall besvaras i utvärderingen?

2. Frågan om övergripande syfte: Vilket skall vara
utvärderingens överordnade ändamål?

3. Organisationsfrågan: Vem skall ansvara för
utvärderingen och hur skall den organiseras?

4. Bedömningsfrågan: Utifrån vilka värderingskriterier
skall interventionen bedömas?

5. Objektsfrågan: Hur skall utvärderingens objekt
avgränsas och beskrivas?

6. Implementeringsfrågan: Hur ser interventionens
genomförandeprocess ut?
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Utvärdering i praktiken: 11 frågor

Vedung 2009



7. Orsaksfrågan i implementeringen: Vad är det som
orsakar eventuella proppar och hinder i
implementeringen?

8. Utfallsfrågan: Hur ser bruttoutfallet i samhället och
naturen ut  (inom och utanför målområdet)?

9. Effektfrågan på utfallsnivå: Hur ser nettoutfallet i
samhället och naturen ut  (inom och utanför
målområdet)?

10. Bedömningsfrågan, praktiskt utförande: Vilket värde
har interventionen när värderingskriterier och
standarder tillämpas konkret?

11. Användningsfrågan: Av vem och på vilket sätt skall
utvärderingen användas?
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Vedung 2009

Utvärdering i praktiken: 11 frågor



1. Problemfrågan: Vilket är det fundamentala problem
som skall ställas i utvärderingen?

2. Frågan om övergripande syfte: Vilket skall vara
utvärderingens överordnade ändamål?

3. Organisationsfrågan: Vem skall ansvara för
utvärderingen och hur skall den organiseras?

4. Bedömningsfrågan: Utifrån vilka värderingskriterier
skall interventionen bedömas?

5. Objektsfrågan: Hur skall utvärderingens objekt
avgränsas och beskrivas?

6. Implementeringsfrågan: Hur ser interventionens
genomförandeprocess ut?
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Utvärdering i praktiken: 11 frågor

Vedung 2009
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En sammanfattning av de centrala
aspekterna
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Centrala aspekter
Utvärderingens kontext (A)
Utvärderingens fokus (B)

Design, metoder och data som används
för att bedöma effekter (C)

Värdering & värdekriterier (D)
Ansatser för att befrämja användning (E)U
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xt
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Centrala aspekter Specifika frågor
Utvärderingens kontext (A) A.1 – A.5

Utvärderingens fokus (B) B.1 – B.5

Design, metoder och data
som används för att
bedöma effekter (C)

C.1 – C.7

Värdering & värdekriterier
(D) D.1 – D.5

Ansatser för att befrämja
användning (E) E.1 – E.5

En sammanfattning av de centrala
aspekterna (27 frågor)



Är fokus bara på måluppfyllelse (de avsedda effekterna)
eller är också bieffekter (både avsedda och oavsedda) och
rekyleffekter (rebound effects) också innefattade? (B.2.)

Bieffektsmodellen (Vedung 2009)
“the main task of the social sciences … is the task of
analyzing the unintended social repercussions of intentional
human actions.” Popper (2003, 105)
En speciell bieffekt: rekyleffekten.

Rekyleffekten hänvisar till sambandet att när man sparar
energi sparar man också pengar, eftersom
energikostnaderna minskar. De pengar som sparats
används antingen för samma aktivitet eller på något
annat, och detta ökar i sin tur energianvändningen.
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Exempel på hur vi har använt teori för att
skapa ramverket



En sammanfattning av de centrala
aspekterna
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Ansatser för att befrämja användning (E)
Har centrala parter och intressegrupper identifierats och blivit
involverade i utvärderinen? (E.1.)
Har speciella ansatser gjorts för att involvera olika grupper,
speciellt de som inte är väl organiserade och som har lite
inflytande? (E.2.)
Vilken är tidsramen för användningen av resultaten? (E.3.)

Vika specifika aktiviteter har genomförts för att befrämja
användning? (E.4.)
Har insatser gjorts för att befrämja en vidare användning än
“avsedd användning av avsedda användare” till exempel genom
öppna och transparenta processer eller genom att göra resultat
och rapporter tillgängliga och lätta att hitta? (E.5)



De empiriska resultaten är från: Sofie Sandin,
Lena Neij, Per Mickwitz (2017) ”Review of
evaluations of policy instruments for energy
efficiency in buildings in Sweden” the European
Council for an Energy Efficient Economy Summer
Study proceedings 2017.
https://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2017/8-monitoring-
and-evaluation-building-confidence-and-enhancing-practices/review-of-evaluations-of-policy-
instruments-for-energy-efficiency-in-buildings-in-sweden/

30 utvärderingar
Beställda av svenska myndigheter
Tidsavgränsning 2005-2015

48

Lite empiri: Hur ser utvärderingarna ut i
dag i Sverige?



Resultat:  Metoder som används i
utvärderingarna

Sandin et al. 2017



Multipla metoder och kriterier vanligt

Fokus på effekt och måluppfyllelse (impact,
effectiveness)

Sido-/rekyleffekter ofta utelämnade

Involverande metoder vanligt, omfattningen
varierar (respondent, diskussion, fokusgrupp etc.)

Ingen klargjord strategi för användning av resultat
inom ramarna för utvärderingsrapporter
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Resultat:  den rådande
utvärderingspraktiken

Sandin et al. 2017



Behov av att sätta fokus på radikala förändringar
Lock-in effekter
Utvärdera både styrmedel och resultat utifrån ett
omställningsperspektiv
Långsiktighet

Behov av systemperspektiv
Inkludera flera nivåer (skala) och aktörer
Sidoeffekter, rekyleffekter
Experiment
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Resultat:  behov av förändringar om
utvärderingarna skall kunna ge kunskap
för en omställning av energisystemet

Sandin et al. 2017
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Hurdana utvärderingar kan bäst skapa
kunskap för stora samhällsförändringar,
reflektioner
Centrala aspekter Reflektion

Utvärderingens kontext (A) - Syftet relaterat till system förändringar

Utvärderingens fokus (B)

- Fokus relaterat till system och teorier om
systemförändringar (experiment, nischer,
stigberoende)

- Bi- & rekyleffekter
- Långsiktigt perspektiv

Design, metoder och data
som används för att
bedöma effekter (C)

- Beaktande av hela policy-mixen
- Interventionsteorier som beaktar teorier för

systemförändring

Värdering & värdekriterier
(D)

- Även reflexiva kriterier
- Värdering från olika aktörers perspektiv

Ansatser för att befrämja
användning (E) - Även ”unintended use by unintended users”



Världen är inte hållbar

Radikala förändringar (transitions)
behövs

Konsumtion, produktion & livsstil
Politik + forskning & utveckling

Interdisciplinära utvärderingar, som är
baserade på integrering av teorier,
kan möjligen producera kunskap för
de nödvändiga förändringarna
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Sammanfattning



Det är nu upp till oss utvärderare att
visa att utvärdering kan vara en del

av lösningen på världens stora
utmaningar.

Annars blir utvärdering en del av
mekanismerna som upprätthåller

ohållbara och problematiska
system.
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Tips på texter att läsa för intresserade


