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Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003. Styrelser väljs för en period 

av två år. Denna styrelse tillträdde den 1 januari 2018. Verksamhetsberättelsen för 2019 avser 

styrelsens andra verksamhetsår. 
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Styrelsemöten 2019 

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under verksamhetsåret: 16 januari, 21 februari, 28 

mars, 11 april, 7 maj, 12 juni, 21 augusti, 3 september, 19 september och 28 november. 

Sekreterarskapet har fördelats rullande inom styrelsen. Samtliga protokoll har genom valde 

sekreterarens försorg skickats till ordinarie revisorer.  

 

Mål att uppnå 2018‐2019 

Målen med verksamheten utgår från föreningens stadgar § 1 Föreningen har som ändamål att 

främja: 

 en fortlöpande och mångsidig diskussion om utvärderingens och utvärderarens roll i 

samhället och om inflytandet över utvärderingsverksamheten 

 den praktiska och tvärvetenskapliga kompetensen bland utvärderare 

 internationella kontakter 

Dessutom ska inom föreningen bejakas mångfalden av olika professionella och vetenskapliga 

perspektiv samt olika förhållningssätt på utvärderingsområdet. 

 

Mål: 

1. Genomföra SVUF:s nionde nationella utvärderingskonferens hösten 2019. 

2. Utveckla hemsidan och andra sociala medier så att den/de kan användas för en 

välbesökt och kommunikativ informationskälla på utvärderingsområdet.  

3. Aktivera individuella och institutionella medlemmar att komma med förslag till 

föreningsverksamhet. 

4. Förnya kontraktet med vår administrativa resurs som ger stöd för styrelse och 

medlemmar. 
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5. Genomföra seminarier som återspeglar aktuell forskning och praktiskt relevanta frågor 

om utvärdering. Seminarierna ska om möjligt streamas. 

6. Följa utvärderingsfältet internationellt och i förekommande fall delta i möten och 

konferenser. 

7. Öka antalet institutionella och individuella medlemmar.  

 

Nedan redogör vi för hur dessa aktiviteter utfallit:  

 

1. Genomföra SVUF:s nionde nationella utvärderingskonferens hösten 2019. 

Konferensen hade temat ”Utvärderingens makt – maktens utvärdering”. Konferensen 

genomfördes 2-4:e oktober med försessioner 2 oktober. Konferensarrangör var som 

tidigare Meet-Again och konferens hölls i Hilton Stockholm Slussens lokaler. I 

konferensen deltog 140 betalande deltagare. I samband med konferensen genomfördes 

4 försessioner, 3 plenarsessioner (Michael Quinn Patton, Jane Davidsson, Wouter Van 

Dooren) och 22 parallella sessioner samt en avslutande paneldiskussion. För första 

gången utsågs en hedersmedlem, professor emeritus Evert Vedung. Vedung tilldelades 

en medalj med inskriptionen 1:e hedersmedlem, tal, blommor och en sång. 

 

2.  Utveckla hemsidan och andra sociala medier så att den/de kan användas för en 

välbesökt och kommunikativ informationskälla på utvärderingsområdet.  

Det förbättrings- och utvecklingsarbete som tidigare styrelse påbörjade har fortsatt 

under 2019. En arbetsgrupp inom styrelsen har arbetat med att förbättra föreningens 

hemsida och en konsult har haft det praktiska uppdraget.  

 

Föreningens administrativa resurs har fortsatt utbildat sig i att hantera hemsidan och 

har fått fortsatt utökad tid för att hantera densamma. 

 

Utöver hemsidan har under 2018 en Facebooksida öppnats, Twitter samt ett konto på 

Linkedin. Styrelsen har fortsatt arbetat för att lägga ut information om aktiviteter m.m. 

på ett lättillgängligt sätt.  

 

Den kommunikationsplan som under 2018 arbetades fram för att förbättra 

kommunikationen med föreningsmedlemmar och omvärlden i övrigt har också under 

2019 varit ledstjärna för det arbetet. 

 

Även det underlag som en styrelseledamot arbetade fram till följd av den nya 

dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som ersatte 

personuppgiftslagen (PUL) har för både styrelse och administratör fortsatt varit 

rättesnöre för hur personuppgifter i föreningen ska behandlas. Detta underlag 

skickades under 2018 till samtliga föreningsmedlemmar.  

 

3. Aktivera individuella och institutionella medlemmar att komma med förslag till 

föreningsverksamhet. 

Under 2018 skrev ordförande och vice ordförande till några av de institutionella 

medlemmarna och bjöd in dem till lunch och samtal om önskade föreningsaktiviteter. 

Samtal fördes med nio institutionella medlemmar: Riksantikvarieämbetet, Skolverket, 

Naturvårdsverket, Statskontoret, Expertgruppen för biståndsanalys, Tillväxtanalys, 

Riksrevisionen samt Tillväxtverket. Ett mejl med synpunkter inkom också från 

kontaktpersonen på Skolverket. Ytterligare samtal planerades under 2019 men pga 

arbetsbelastningen med konferensplaneringen genomfördes inga ytterligare samtal. 
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Flera intressanta förslag framkom dock under 2018, t.ex. att webbsända via SVUF:s 

hemsida från de institutionella medlemmarnas egna utvärderingsseminarier så att flera 

av föreningens medlemmar kan delta. Önskemål om att föreningen ska arrangera 

metodseminarier och via seminarier sprida nya, innovativa utvärderingsrapporter 

framfördes också. Även träffar som i första hand syftar till nätverksbyggande mellan 

utvärderare i olika sektorer efterfrågades. 

 

4. Förnya kontraktet med vår administrativa resurs som ger stöd för styrelse och 

medlemmar. 

Nytt avtal skrevs i januari 2018 för hela perioden 2018-2019. 

 

5. Genomföra seminarier som återspeglar aktuell forskning och praktiskt relevanta 

frågor om utvärdering. Seminarierna ska om möjligt streamas. 

 

På grund av hög arbetsbelastning med konferensplaneringen genomfördes endast ett 

seminarium under 2019. 

 

I maj 2019 arrangerade SVUF i ett spännande samarbete med Eskilstuna kommun ett 

reflektionsseminarium kring utvärdering av kommunernas 

kompetensförsörjningsarbete. Kompetensförsörjningsutmaningen är en mycket 

angelägen fråga för landets kommuner. Syftet med seminariet var att tillsammans öka 

förståelsen för hur utvärdering kan användas i kompetensförsörjningsarbetet och, med 

hjälp av praktisk utvärderingsmetod, urskilja och reflektera över faktorer för ett 

varaktigt och framgångsrikt kompetensförsörjningsarbete. 

 

Sex kommuner deltog med representanter på kommunledningsnivå HR samt en 

representant från Sveriges kommuner och Landsting, nu SKR. Seminarieledare var: 

Annika Claesson, fil.lic. och styrelseledamot SVUF, kommunstrateg HR, Eskilstuna 

kommun; Anette Gröjer, fil dr. och ordförande i svenska utvärderingsföreningen; Kari 

Jess, fil. dr. och universitetslektor, Högskolan Dalarna; Vicki Johansson, professor, 

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet och styrelseledamot SVUF; Katarina 

Storm Åsell, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

 

6. Följa utvärderingsfältet internationellt och i förekommande fall delta i möten och 

konferenser. 

 

En styrelsemedlem deltog i American Evaluation Associations (AEA) konferens. 

Under 2018 förde ledamöter i SVUF samtal med Norska evalueringsföreningens 

ordförande och en ledamot om gemensamma aktiviteter, detta vid de norska och 

europeiska utvärderingskonferenserna, och dessa samtal fortsatte under SVUFs 

konferens i oktober 2019.  
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7. Öka antalet institutionella och individuella medlemmar.  

Utvecklingen ser ut som nedan. Som tidigare år ökade antalet individuella medlemmar 

i samband med konferensen 2019.  

 

År Individuella medlemmar Institutionella medlemmar 

2014 93 21 

2015 (konferensår) 120 26 

2016 70 28 

2017 (konferensår) 90 26 

2018 79  26 

2019 (konferensår) 98 26 

 

En styrelsemedlem har under 2018 också arbetat fram lista med förslag på institutioner 

som ska kontaktas och få information om föreningen i förhoppning om att öka antalet 

institutionella medlemmar. 

 

Ekonomi  

Styrelsens ambition under året har varit att använda delar av föreningens ekonomiska 

överskott till olika seminarier, dialogmöten, medlemsvärvaraktiviteter samt 

representera föreningen vid konferenser. 

 

Vad gäller det ekonomiska utfallet för konferensen SVUF arrangerade i oktober, 

uppgick intäkterna till 686 700 kr och kostnaderna till 726 256 kr. Konferensen 

budgeterades med 900 000 kr i intäkter och 1000 000 i kostnader. Det innebär att 

konferensens prognostiserade underskott med 100 000 kr blev 39 556 kr. Utfallet kan 

hänföras till en medveten och god kostnadskontroll av styrelsen när det gäller 

konferensens utgifter. 

 

Årets aktiviteter har sammantaget inte dragit så stora kostnader som förväntat. Ett 

underskott budgeterades till totalt 215 000 kr. Resultatet visade dock att underskottet 

slutade på 61 503 kr. Föreningens egna kapital är inför 2020, 915 272 kr.  

 

Styrelsen för 2018-2019 föreslår årsmötet besluta: 

att fastställa balans-och resultaträkning. 

 

 

 

Stockholm den 30 april 2020 

  

 

Anette Gröjer   Gustav Petersson 

 

Annika Claesson   Kettil Nordesjö 

 

Maria Bergström   Tommy Dahlén 

 

Vicki Johansson   Anna Petersén 
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Sanja Magdalenić   Inger Wikström Öbrand 

 

Sofia Avdeitchikova  Roger Orwén 


