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Evert Vedung: kontaktuppgifter

Adress hem: 
Ymergatan 14, 1 tr, 753 25 Uppsala
Mobiltelefon: 070 4401315
Epost: evert.vedung@ibf.uu.se
Internet:  https://mp.uu.se/web/ibf
Google Scholar:_ googla på Evert Vedung

Adress f d jobb (endast post): 
Uppsala universitet, Inst f bostads- o urbanforskning (IBF)
Trädgårdsgatan 18
Box 514
751 20 Uppsala
Telefon: +46 18 4716500
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GEVALIS Vuxna, ett projekt 2010-2014
Götene, Essunga, Vara, Lidköping, Skara = Gevalis
Gevalia = kaffemärke, Gävle

Samordningsförbundet Västra Skaraborg
SoF V:a Skaraborg

Samverkan:
Kommuner (xx), Landsting (1), Staten=  
(Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen) 

Geografi:
Västergötland = Göta älv, Vänern, Vättern
Västergötland = Göteborg, Skara, Trollhättan, 
Vänersborg, Borås, Falköping



GEVALIS Vuxna: utvärderingssystemet

Fem perspektiv

Perspektiv 1
Inflätad utvärdering (integrerad utv, eng. 
braided evaluation)
(På tre sätt, tre metoder)

Perspektiv 2 
Löpande utvärdering (ongoing evaluation, EU-språk, 
följeforskning på svenska)



GEVALIS Vuxna: utvärderingssystemet

Perspektiv 3 
Utvärdering för utveckling (development), inte kontroll

Formativ utveckling – aktuella interventionen

Summativ utveckling – framtida intervention’

Perspektiv 4 

Utvärdering baserad på tillit (trust)



GEVALIS Vuxna: utvärderingssystemet

Perspektiv 1 Löpande utvärdering
Bakgrund i EU-policy

Programperioden 2000-2006:
Midterm evaluation (sv. mittvägsutvärdering)

Ex post evaluation (sv. slututvärdering)

Dessa utvärderingars rön (resultat) kom inte till 
användning för lärande (utveckling)

Blev hyllvärmare

Programperioden 2007-2013: 
Ongoing evaluation, bidra till lärande (utveckling)



GEVALIS Vuxna: utvärderingssystemet

Programperioden 2014-2020:

Theory-based evaluation



Löpande men inflätad utvärdering
Perspektiv 2 Inflätad utvärdering
(Integrerad utvärdering, invävd utvärdering)

Ongoing evaluation kan utföras externt av forskare vid 
universitet, policyinstitut, konsultfirmor 
SoF V:a Skaraborg har valt intern utvärdering i stället 
T o m i form av integrerad utvärdering
Utvärderingen ska vara inflätad i den verksamhet som den 
utvärderar 

Anledning: Lokala lärdomar från utvärderandet av GEVALIS 
Unga Vuxna som föregick GEVALIS Vuxna. 
Där externa utvärderare. Höll sig på avstånd. För lite insatta i 
verksamhet. Bidrog mkt lite till lärande. Poängen nu att få till stånd 
mer lärande; därför fläta in utvärdering mer i den utvärderade 
verksamheten



Löpande men inflätad utvärdering

Perspektiv 2 Inflätad utvärdering

Tre metoder

1 Utvärderingsgruppens medlemmar medverkar i 
den sakverksamhet (rehabverksamhet) som 
utvärderas 

2 Informationsinsamling för utvärderingen utförs 
av brukare och personal i sakverksamheten

3 Utvärderingens uppläggning och resultat kopplas 
fortgående tillbaka till all personal som jobbar i 
sakverksamheten



Löpande men inflätad

Persptiv 1  Inflätad utvärdering, metod 1

Janet Wohlfarth, ordförande i utv-gruppen, gruppens 
sammankallande och drivande kraft 

Roll i GEVALIS Vuxna:

1 Projektledare 

2 Förbundschef i SoF Västra Skaraborg; SoF V:a Skaraborg 
äger GEVALIS Vuxna; JW företräder härmed också 
projektägaren 



Inflätad o löpande utvärdering

Perspektiv 1 Inflätad utvärdering, metod 2

Rehabcoacher och brukare (deltagare) sköter 
fortlöpande generering och dokumentation av viss 
information

Sker i realtid och parallellt med rehabarbetet, inte 
långt efteråt

Enligt en i förväg utarbetad rutin som kan anpassas 
efter nya omständigheter

Förädlas sedan i utv-nätverket



Inflätad o löpande utvärdering

Perspektiv 1 Inflätad utvärdering, metod 3

Utvärderingens uppläggning och resultat kopplas 
fortgående  (kontinuerligt) tillbaka till all personal 
som jobbar i sakverksamheten på olika nivåer

1 SoF politisk ledning

2 SoF projektets ledning

3 Hela nätverket av coacher

4 Coacher i var och en av de fem kommunerna



Inflätad o löpande utvärdering

Perspektiv 1 Inflätad utvärdering, metod 3

Utvärderingens och resultat kopplas med vissa 
intervaller tillbaka till all personal som jobbar i 
sakverksamheten på olika nivåer

1 Gm en årlig lärandekonferens

Coacher

Linjechefer

Projektansvarig

Politiker 

Administratörer



GEVALIS Vuxna: utvärderingssystemet

Perspektiv 5 

Kontrollerande, ansvarsutkrävande  
utvärdering finns

Men helt separerad fysiskt och tidsmässigt fr 
den utvecklande utvärderingen


