
 
 
 
 
 
 
Svenska utvärderingsföreningen 
Verksamhetsplan 2020‐2021 
 
  



 

Den nuvarande styrelsen, den åttonde i ordningen sedan etableringen av SVUF, tillträdde den 

1 januari 2020 och har nedanstående utseende. 

 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande  Maria Bergström 

Vice ordförande Ylva Norén-Bretzer  

Kassör  Olov Wolf-Watz 

Övriga ledamöter Mats Alentun 

Charlotta Eriksson 

Sanja Magdalenić 

Mats Fred 

Petra Jonvallen 

Susanne Mattsson 

Suppleanter  Magnus Larsson 

Markus Burman 

 

Mål för mandatperioden 2020‐2021 
Syftet med SVUF finns formulerade i 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 för det kommande verksamhetsåret är att: 
1. Stärka SVUF som organisation för att utveckla och främja en god utvärderingssed 

inom alla sektorer och politikområden i Sverige. 

2. Stärka SVUFs samarbete med de nordiska utvärderingsföreningarna. 

3. Stärka SVUFs digitala plattform och närvaro på sociala medier 

4. Öka antalet institutionella och individuella medlemmar.  

 

Styrelsens arbete inledningsvis under 2020 
Med anledning av Covid19 har styrelsens arbete inledningsvis under 2020 inte fullt ut kunnat 

genomföras enligt de planer som beslutades på det konstituerande mötet den 6 februari. 

Styrelsen har dock haft styrelsemöten enligt plan, via länk. Nedanstående arbetsgrupper har 

också påbörjats och genomfört möten via länk. Den framflyttade kick-offen, där styrelsen 

avser att planera hela mandatperiodens arbete samt diskutera hur SVUF som organisation ska 

utvecklas för att på bästa sätt tjäna den mångfacetterade utvärderingsverksamheten och 

kunskapsuppbyggande inom utvärderingsområdet i Sverige, kommer förhoppningsvis att 

kunna genomföras enligt plan vid Etnografiska museet torsdagen den 27 augusti 2020. 

 

Styrelsen har formerat ett antal arbetsgrupper för att utveckla SVUF och för att arbeta mot de 

mål som styrelsen formulerat för kommande verksamhetsår. Dessa arbetsgrupper presenteras i 

listan nedan, samt en kort presentation av varje arbetsgrupp och vilka som deltar i respektive 

arbetsgrupp. Dessa arbetsgrupper har till uppgift att ta fram förslag som diskuteras och 



beslutas på styrelsen. En avrapportering av läget respektive arbetsgrupp görs vid varje 

styrelsemöte. 

 
Arbetsgrupper inom styrelsen 

1. Stadgerevision 

2. Policy för samarrangemang 

3. SVUF styrelsealumner 

4. Kick off planering 

5. Kommunikationsplan 

6. Seminarieverksamhet 

7. Ökat medlemsantal (ej beslutad) 

8. Konferensplanering (ej beslutad) 

9. Studentmedlemskap i SVUF (ej beslutad) 

10. Utveckla hemsidan (ej beslutad) 

11. Internationellt samarbete (ej beslutad) 

12. Working paper serie (ej beslutad) 

 
1. Stadgerevision (pågående) 
Syftar till att skapa en starkare och tydligare förening som har sitt syfte att stärka 

utvärderingsfältet i Sverige. Förändringen som diskuteras inom styrelsen är omfattande och 

styrelsen kommer att kalla till en extra stämma under hösten 2020, där förslaget kommer att 

presenteras och diskuteras. Avsikten är bland annat att stärka årsstämmans roll i att vara det 

högsta beslutsorganet i SVUF. Ett utförligt underlag kommer att presenteras inför 

extrastämman hösten 2020. (Ylva, Magnus och Maria)  

 
2. Policy för samarrangemang (avslutad) 
Tydliggöra SVUFs inställning till samverkan med kommersiella aktörer. Arbetsgruppen 

utvecklade ett förslag till policy som antogs av styrelsen under mötet den 24 mars 2020. 

Policyn för samarrangemang presenteras på årsstämman. (Olov, Mats F och Petra) 

 
3. SVUF styrelsealumner (pågående) 
Etablera en alumni för tidigare styremedlemmar där de aktivt kan delta i arbetet med att 

utveckla, samt verka i och för SVUF även efter avslutade styrelseuppdrag. (Charlotta, Mats A, 

Petra, Sanja) 

 
4. Kick off (pågående) 
Planering av den nya styrelsens arbete under kommande mandatperiod i SVUF, förflyttad från 

den 22 april till den 27 augusti. (Maria, Ylva, Markus) 

 
5. Kommunikationsplan (pågående) 
Utveckling av kommunikationsplanen för den kommande mandatperioden. Denna inkluderar 

bla strategier för att synliggöra SVUF i sociala medier samt att utveckla kommunikationen 

med medlemmarna och olika intressenter till SVUF. (Mats A, Susanne, Mats F) 

 
6. Seminarieverksamhet (pågående) 
Utveckling av SVUFs seminarieverksamhet, framförallt planering av kommande 

seminarieverksamhet, förutsättningen för digitala möten, samt länkar till digitala 

presentationer. (Sanja, Maria, Markus) 

 



7. Ökat medlemsantal (pågående) 
Denna styrelse, liksom tidigare styrelser, har fattat ett beslut att antalet individuella och 

institutionella medlemmar bör öka ytterligare. Föreningen hade i april 2020, xx enskilda 

medlemmar och xx institutionella medlemmar. Styrelsen vill öka antalet medlemmar. Styrelsen 

ska utveckla arbetet med medlemsvärvning. (Olov mfl) 

 
8. Konferensplanering (pågående) 
En central uppgift för SVUF är att planera kommande konferens. På grund av 

Coronapandemin flyttades EES-konferensen till 2021, därför siktar SVUFs styrelse på att den 

svenska konferensen genomförs först år 2022. (Maria, Ylva, Olov) 

 
9. Studentmedlemskap (pågående) 
Styrelsen avser att se över om det är möjligt att etablera studentmedlemskap för att intressera 

och engagera studenter som är intresserade av utvärdering. (Ylva mfl) 

 
10. Utveckla hemsidan (pågående) 
Styrelsen avser att utveckla hemsidan så att den blir en mer ”levande” hemsida med en 

inloggningsbar sida där medlemmar i SVUF kan få tillgång till olika typer av information om 

utvärderingar, delta i seminarier mm. Den ”yttre” sidan är främst till för att informera om SVUF 

samt en möjlighet att annonsera om utvärderingsuppdrag. (Maria mfl) 

 
11. Internationellt samarbete – med fokus på Norden (pågående) 
Med anledning av att Danmark är värd för kommande EES konferens, som är flyttad till 

september 2021, så har det nordiska samarbetet växt kring att gemensamt organisera en panel 

där avsikten är att jämföra och diskutera likheter och skillnader i utvärderingstraditionerna i de 

nordiska länderna. Men även informationsutbyte med europeiska och andra internationella 

utvärderingsföreningar är intressant. Ett led i detta kan vara att delta i det europeiska 

samarbetsorganet NESE: s (Network of European Evaluation Societies) möten. (Maria, Ylva, 

Susanne) 

 
12. Working paper serie (pågående) 
Styrelsen avser att initiera en Working paper serie för utvärderingar som en inspirations och 

kunskapsbank om metoder och resultat inom olika ämnesområden. (Ylva, Mats F, Magnus, 

Maria, Olov, Markus) 

 
Övrigt  
 
Administration 
SVUF har under en lång period haft avtal med Maud Engström, Mickla AB, om administrativa 

tjänster. Hennes arbete är mycket viktigt då hon skött en stor del av föreningens administration 

under SVUFs olika styrelser. Då hennes arbete är mycket uppskattat och en är viktig struktur 

för SVUF, så har den nya styrelsen ingått ett nytt avtal med Maud Engström om administrativa 

tjänster, för perioden 2020-2021.  

 
Ekonomi 
Styrelsens ambition är att delar av föreningens ekonomiska överskott ska användas till olika 

aktiviteter som medlemsvärvaraktiviteter, utveckling av hemsidan, seminarier, dialogmöten 

m.m. Se SVUFs budget för mer detaljer kring kommande planerade inkomster och utgifter. 

 



Planerade styrelsemöten för 2020 
 
Datum och tid Typ av möte 

24 mars, 14:30-17:00 Styrelse 

22 april, 14.30-16.30 Styrelse 

28 maj, 15:30-17:30 Styrelse 

11 juni, 14:30-17:00 Styrelse 

23 juni 16.00 Årsstämma för SVUF 

27 augusti, 12:00-17:00 Kick off 

30 september, 14:30-17:00 Styrelse 

5 november, 14:30-17:00 Styrelse 

10 december, 14:30-17:00 Styrelse 

 
 
Gräddö 2020-05-28 
Maria Bergström, ordförande 


