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Utvärderingsverksamheten är idag en omfattande, betydelsefull och självklar aktivitet på olika nivåer i
samhället. Precis som andra granskningsformer (exempelvis tillsyn, revision, ackreditering, certifiering
och kvalitetssystem) är utvärdering ett värdefullt verktyg både för ansvarsutkrävande, utveckling och information. Utvärdering kan exempelvis bidra till att mindre väl fungerande verksamheter förbättras eller
avvecklas medan väl fungerande verksamheter ges legitimitet, till verksamheters individuella och organisatoriska lärande, till beslutsunderlag som kan användas för utvecklande åtgärder, och till demokratisk
dialog i olika former. Det har också visat sig att utvärdering precis som andra granskningsformer i värsta
fall kan generera oförutsedda effekter så som målförskjutning, tunnelseende och avprofessionalisering.
Kort sagt, utvärdering ger effekter för maktutövning och maktrelationer mellan och inom organisationer
och mellan medborgare, politiker, utvärderare, professioner, brukare, kunder och media.
Utvärderingens makt villkoras samtidigt av makten i utvärdering. Vem som involveras, vem som har
resurser, vem som tar fram underlag, vem som bestämmer kriterier, vem som involveras i bedömningar,
och vem som tar beslut kring utvärdering – dessa är några faktorer som formar utvärderingars förutsättningar, process, resultat och användning. Den som arbetar med utvärdering eller någon annan form av
granskning hanterar i praktiken dessa utmaningar.

Svenska utvärderingsföreningens (SVUF: s) utvärderingskonferens hösten 2019 handlar om utvärderingens makt och makten i utvärdering. Intressanta frågeställningar är exempelvis:
•

•
•
•
•
•
•
•

Hur påverkas utvärdering och andra granskningsformer av politiska agendor som ifrågasätter granskningars och byråkratins roll i demokratiska beslutsprocesser?
Hur förhandlas utvärderingspolicy, utvärderingspraktik och utvärderingsresultat mellan olika aktörer
på utvärderingsfältet? Och hur påverkas maktrelationer och maktutövning av sådana förhandlingar?
Hur påverkar utvärderingar och andra granskningsformer policyutformning och politiskt beslutsfattande?
Hur påverkar utvärderingar de verksamhetsområden som de används i?
Vilken makt har utvärderaren i utvärderingsprocessen och användningen av densamma?
Hur kan utvärderingar och andra granskningsformer utformas så att de främjar (och inte motverkar)
tillit?
Hur kan utvärderingars relevans och förutsättningarna för användning av utvärderingsresultat förbättras?
Hur kan utvärdering genomföras för att utjämna maktskillnader med avseende på exempelvis kön och
etnicitet?

Konferensen har ambitionen att både teoretiskt och praktiskt belysa dessa och liknande frågor. Fokus är
framför allt på utvärdering, men jämförelser med andra granskningsformer uppmuntras. Konferensens
sessioner presenteras senare, men vi uppmanar de som vill lämna ett bidrag till konferensen att redan nu
skissa på ett abstract (se nedan). Vi hoppas att du bokar in 2-4 oktober 2019 då konferensen äger rum på
Hilton Stockholm Slussen. Konferensens språk är svenska och engelska.
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Konferensen bygger på tre inslag

2) Key-notes. Under konferensen kommer tre key-note speakers att belysa
konferensens tema.

Michael Q. Patton: Enhancing evaluation use: The principles haven’t changed, the power relations have. Michael Quinn Patton är utvärderingskonsult
baserad I Minnesota, USA. Han är tidigare ordförande för den amerikanska
utvärderingsföreningen (AEA) och författare till åtta större utvärderingsböcker inklusive Utilization-Focused Evaluation och Qualitative Research
and Evaluation Methods. Hans senaste böcker är Principles-Focused Evaluation (2018), Facilitating Evaluation: Principles in Practice (2018), och Blue
Marble Evaluation: Evaluating Global Systems Transformations.
E. Jane Davidson : Radical transparency: How Rubrics-Enhanced Evaluation
can build trust, democracy, and power sharing. Dr. Jane Davidson är känd för
att ha utvecklat den populära utvärderingsmetodologin Evaluation Rubrics
Methodology, tillsammans med olika praktiska ramverk och ansatser för
utvärdering.

Wouter van Dooren är forskare på universitetet i Antwerpen och intresserar
sig för prestationsbaserat mätande i offentlig sektor. I dagsläget arbetar han
på en forskningsagenda för att utforska de politiska dimensionerna av offentlig förvaltning.
3) Parallella sessioner. Under konferensen arrangeras parallella sessioner
som ger utrymme för fördjupningar både inom konferenstemat och inom
andra teman. Konferensdeltagarna presenterar egna bidrag såsom papers
eller liknande.
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1) Försessioner. Den 2 oktober erbjuder vi ett antal förssessioner som syftar
till att ge stöd till deltagarnas professionella utveckling. Alla försessioner är
heldagsseminarier. Seminariernas teman spänner över teman som Utilization-Focused Evaluation (Michael Q. Patton), Rubrics-Enhanced Evaluation
(E. Jane Davidson) samt utvärderingens elementa (Evert Vedung). Flera sessioner kan tillkomma, exempelvis en om programteori.
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Call for abstracts. Skicka in förslag till konferensbidrag
Styrelsen uppmuntrar föreningens medlemmar och andra intresserade att ge förslag på
sessioner, exempelvis papersessioner. Vi välkomnar även innovativa idéer om sessioner
och demonstrationer av utvärderingsmetoder.

Den som vill delta ombeds skriva ett abstract (max 500 ord). Vi önskar få ditt förslag senast 15 april. SVUF: s styrelse bedömer förslagen och meddelar beslut senast 30 maj.
Förslag till bidrag mejlas till:
info@svuf.nu

Eventuella övriga frågor kan ställas via info@svuf.nu

Studenter och forskarstuderande
SVUF ser gärna att studenter på olika nivåer samt forskarstuderande deltar i konferensen.
Studenter och forskarstuderande uppmanas särskilt att sända in förslag på bidrag till konferensen. Studenter och forskarstuderande som får sina konferensbidrag accepterade får
en reduktion av deltagaravgiften, se nedan.
När och var?
Konferensen äger rum på Hilton Stockholm Slussen den 2-4 oktober 2019 med försessioner den 2 oktober 2019.
Deltagaravgift konferens
3-4 oktober

Medlem*

Icke medlem

Student/
Forskarstuderande

Anmälan t o m 20 aug

3.900 kr

4.900 kr

1.500 kr

Anmälan efter 20 aug

4.500 kr

5.500 kr

1.500 kr

Försessioner 2 okt
		

2.700 kr

2.700 kr

700 kr

*Kostnaden för individuellt medlemskap är 300 kr per år (150 kr för studenter).
*Kostnaden för institutionellt medlemskap är 7 500 kr.

Moms tillkommer. Vi har förbokat ett antal rum på Hilton Stockholm Slussen för de som önskar övernattning under konferensen. Dessa bokas i samband med anmälan till konferensen.

Den mer detaljerade inbjudan med möjlighet till anmälan skickas ut i maj och anslås på:
www.svuf.nu

