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som varit delaktiga i de empiriska delarna av mitt arbete. Tack till Mikael Kedbäck och 
Catarina Ceder vid SHIFT, Jens Enholm och Yngve Helin vid Ålandsbanken samt Stefan 
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Abstrakt 
 
Titel: ”Hur var det här då?” – en studie av två utvärderingsmodeller 
 
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi vid Högskolan i Gävle 
 
Datum: 12 juni 2008 
 
Författare: Gustaf Dahlén (810126-3450) 
 
Handledare: Per-Arne Wikström 
 
Syfte: Syftet är att med hjälp av två projektutvärderingsmodellerna studera två olika 
projekt och se hur dessa fungerar i praktiken samt komma fram till vilka beståndsdelar en 
adekvat samt välfungerande projektutvärdering bör innehålla. 
 
Metod: Jag har valt en kvalitativ metodansats där fem intervjuer har genomförts för att 
nå djupare förståelse för det valda ämnet. Intervjuerna har varit semistrukturerade i sitt 
slag då jag har använt mig av två olika utvärderingsmodeller som utgångspunkt i 
intervjuprocessen. 
 
Resultat och slutsats: Det fanns vissa skillnader samt likheter mellan de två 
utvärderingsmodellerna vilka jag har redogjort för och därefter har jag tydliggjort de 
delar som jag anser att en utvärderingsmodell bör bestå av för att fungera på ett adekvat 
sätt. De huvudsakliga punkter som jag kom fram till var; val av utvärderingsinriktning, 
tidpunkt för utvärderingsarbetet, typ av frågeställningar, utvärderingspart samt 
anledningen till utvärdering. 
 
Förslag på fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att utvärdera ett enda projekt 
med hjälp av båda utvärderingsmodellerna för att på ett tydligare sätt se skillnaderna 
mellan Reflectmetodiken och Åttapunktsprogrammet. Förslag på andra val av fortsatt 
forskning är en mer djupgående analys av Reflectmetodikens olika fokusområden samt 
deras placeringar och viktningar på Reflectus positioneringskarta. 
 
Uppsatsens bidrag: Jag hoppas att min studie kan bidra till en ökad förståelse för 
begreppet projektutvärdering samt framhäva vikten av denna process och dessutom bidra 
till fortsatt forskning inom mitt valda ämne. 
 
Nyckelord: Projektutvärdering, Reflectmetodiken, Åttapunktsprogrammet, SHIFT, 
Advent
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Abstract 
 
Title: “How’s it going?” – a study of two models of evaluation 
 
Level: Final assignment for a Bachelor Degree in Business Administration at the 
University of Gävle 
 
Date: 12 June 2008 
 
Author: Gustaf Dahlén (810126-3450) 
 
Supervisor: Per-Arne Wikström 
 
Purpose: The purpose of this assignment is to evaluate two projects with the help of two 
models of project evaluation. I also want to find out which components a model of 
project evaluation should consist of. 
 
Method: I have chosen a method with a qualitative direction in my study and I have used 
five interviews to get a deeper comprehension for my chosen topic. Since I have used two 
different models of project evaluation as foundations in my study, I have chosen to 
implement semi structured types of interviews. 
 
Result and conclusions: I have tried to analyze the two models of project evaluation, 
from a perspective of both similarity and disparity, and then I have concluded which 
components I personally think a model of project evaluation should consist of. The main 
components that I found out were; choice of evaluation direction, time of evaluation, type 
of questions, party of evaluation and reason for evaluation. 
 
Suggestions for future research: It would be interesting to evaluate a single project with 
the two models of project evaluation and therefore exemplify the differences between the 
models in a more precise way. Suggestions of further future research could be a more in 
depth analyze of the different focus spectres of Reflectmetodiken and how they would be 
presented on the Reflectus positioning map. 
 
Contribution of the thesis: I hope that this thesis will contribute to a greater 
understanding of the concept project evaluation as well as point out the importance of this 
procedure and also contribute to future research in this given area. 
 
Key words: Project evaluation, Reflectmetodiken, Åttapunktsprogrammet, SHIFT, 
Advent 
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva innehållet, idén bakom och specifikationerna för 
min kandidatuppsats. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Projekt har blivit ett arbetssätt som går att finna överallt i dagens samhälle. På 
arbetsplatser, inom skolväsendet och som fritidssysselsättning kan begreppet projekt 
stötas på. Det kan vara allt från en studiegrupp som gör ett skolprojekt tillsammans, en 
arbetsgrupp som sätts samman för att lösa ett problem, ett framtidsprojekt med mål att 
utveckla något eller en samhällsförbättrande insats som har för avsikt att göra 
levnadsförhållanden bättre för ett stort antal människor. Det handlar ofta om ett 
korttidsbaserat arbete, men som ändå kan bistå med så mycket mervärde för gemene man, 
organisationer och samhället i övrigt. Projekt kan dessutom ofta vara svaret på 
kostnadseffektiviserande åtgärder bland diverse organisationer. Ett projekt är avgränsat i 
tid och består ofta av snäva ekonomiska ramar och för ett företag är detta en mycket 
lukrativ arbetsform. Personal anställs för viss tid och betalas en förutbestämd lön för 
mödan och innebär således inga direkt stora risktaganden från ett ekonomiskt synsätt. 
 
En väldigt viktig del av ett projekt är den slutgiltiga utvärderingen. Det är i princip bara 
genom utvärdering som de riktiga resultaten av projektet visar sig. I denna fas av 
projektarbetet går man igenom allt som genomförts och vilka resultat som uppnåtts. Här 
kan sedermera slutsatser kring projektets mål och riktning ses och även om projektet i 
fråga anses var misslyckat eller verkningslöst så finns där alltid lärdomar att dra nytta av.  
Det som även är intressant med utvärderingar är det faktum att utvärderingar kan ha vitt 
skilda syften. Ibland kan utvärderingar ske för att täcka över eller dölja problem i 
projektarbetet och andra gånger görs utvärderingen bara av det faktum att man vill se hur 
projektet har fungerat. Bredden av användningsområden för projektutvärdering är en av 
anledningarna till att jag valde denna inriktning i min kandidatuppsats. 

  
Under min tid vid Högskolan i Gävle har jag läst ett antal kurser med projektteoretiskt 
innehåll. Det har under dessa tillfällen ett flertal gånger nämnts att projektutvärderingar i 
allmänhet inte utförs som de bör göras. När utvärderingen är genomförd är projektets 
intressenter ibland nöjda med det faktum att den är genomförd, snarare än att intressera 
sig för resultatet av utvärderingen. Det kan till och med bli som Magnusson beskriver 
situationen i Projektets paradoxer, att det endast handlar om att få en ”legitimering” av 
projektet eller att projektledningen använder utvärderingen som redskap för att 
kontrollera och disciplinera projektarbetarna. Projektdeltagarna vill också få en positiv 
bild av projektet eftersom de har varit delaktiga i arbetet. De har svårt att ta kritik, även 
om det är positiv sådan, av en objektiv utvärderare som sett projektets arbete och resultat 
med andra ögon. 
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Istället bör alla se ett projekt för vad det egentligen är. Ett projekt är ett 
utvecklingsarbete, ett nytt sätt att skapa möjligheter för organisationer. Utvärderingen är 
bara ett bedömande av projektarbetet med en lärande avsikt. Det gäller att upptäcka vad 
som var bra och vad som inte fungerade i projektarbetet samt lära sig någonting av det. 
Monica Löw har beskrivit detta faktum på ett mycket bra sätt; ”Tack vare utvärderingen 
slipper företaget ’uppfinna hjulet’ två gånger och kan därför förbättra verksamheten”.1 
Det är precis det som är idén med projektutvärderingar, viljan att förbättra verksamheten. 
 
Efter ovan nämnda bakgrund anser jag projektutvärdering vara en intressant inriktning på 
min uppsats. Jag hoppas att min studie kan bidra till kommande forskning inom mitt 
valda ämne. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet är att med hjälp av två projektutvärderingsmodellerna studera två olika projekt och 
se hur dessa fungerar i praktiken samt komma fram till vilka beståndsdelar en adekvat 
samt välfungerande projektutvärdering bör innehålla. 

 

1.3 Frågeställningar 
 
Ovanstående syfte resulterade i följande frågeställningar; 

• Hur fungerar Åttapunktsprogrammet samt Reflectmetodiken som 
utvärderingsmodeller? 

• Vilka beståndsdelar bör en utvärderingsmodell bestå av för att fungera på ett 
adekvat sätt? 

 

1.4 Avgränsning 
 
Jag har använt en modifierad version, som utvecklades i samråd och samarbete med 
Stefan Hallström på Reflectus Ab, av Reflectmetodiken vilken bestod av ett begränsat 
antal frågor. Jag har dessutom endast intervjuat projektledarna i båda projekten vilket till 
viss del kan anses vara begränsande. 
 
 

                                                             
1 Lööw, M., Att leda och arbeta i projekt – en praktisk handbok om att lyckas i projekt, s. 63 
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1.5 Disposition 

 
Kapitel 1: Inledning. Kapitlet innehåller bakgrund, syfte, frågeställning, avgränsning 
samt disposition. 
 
Kapitel 2: Metod. I denna del beskriver jag vilka metodologiska tillvägagångssätt jag har 
valt att använda mig av i mitt arbete. Kapitlet avslutas även med en metodreflektion.  
 
Kapitel 3: Teori. Detta kapitel beskriver min teoretiska referensram. Projekt, 
projektutvärdering, Åttapunktsprogrammet samt Reflectmetodiken utgör de fyra 
huvuddelarna. 
 
Kapitel 4: Empiri. Inledningsvis beskriver jag de projekt som jag har valt att utvärdera. I 
detta kapitel återges dessutom det insamlade materialet från mina utförda intervjuer.  
 
Kapitel 5: Analys. Analysdelen knyter ihop teori- och empiriavsnitten och besvarar 
frågeställningarna som jag ställt under punkt 1.3. 
 
Kapitel 6: Slutdiskussion. Här drar jag de slutsatser som jag kommit fram till i mitt arbete 
och avslutar med förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod 
 

I detta avsnitt kommer jag inledningsvis att beskriva de metodologiska överväganden 
som gjorts, därefter kommer jag att redogöra för vilka fallstudier jag har valt att 
genomföra. Detta efterföljs i sin tur av en beskrivning av tillvägagångssättet samt 
slutligen kommer jag att reflektera över mina metodval. 
 
Metod skall ses som ett redskap för att nå de målsättningar som har ställts för den 
undersökning eller det forskningsarbete som genomförs. Holme och Solvang (1997) 
menar att ”metod är en nödvändig - men inte tillräcklig - förutsättning för att utföra ett 
seriöst forskningsarbete eller en seriös undersökning”.2 
 

2.1 Metodologiska överväganden 
 

2.1.1 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 
 
En kvantitativ metod baseras på att det som studeras skall göras mätbart och 
undersökningsresultatet skall presenteras numeriskt. Precisa observationer karaktäriserar 
kvantitativa metoder, likväl som stabila och statiska samband mellan de variabler som 
undersöks. Företrädare för kvalitativa metoder menar däremot att allt inte kan göras 
mätbart. Sociala fenomen skall begripas inifrån samt observeras ”på djupet” och 
sammanhang är inte nödvändigtvis stabila eller statiska utan istället dynamiska eller 
flexibla.3 Den kvalitativa metoden karakteriseras även av ett identifierande eller 
upptäckande av ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 
innebörder.4  
 
En bra beskrivning av skillnaden mellan de två metoderna kan till exempel vara en 
offentlig utredning. Hur många personer anser att barnbidraget är för lågt? Där är det 
siffror och procenttal som intresserar intervjuaren, alltså de kvantitativa svaren. Om man 
däremot är intresserad av vilka kostnader i barnomsorgen som täcks av barnbidraget och 
vilka som inte gör det, är det frågan om kvalitativa intervjuer. 
 
Uppsatsens syfte och mina problemformuleringar relaterar till ”mjuka” värden, vilket har 
medfört att jag valt en kvalitativ ansats i min studie. Genom att försöka tolka de 
intervjuades sätt att resonera och reagera kring projekten SHIFT samt Advent har jag sökt 
en ökad förståelse med hjälp av min metod. Detta sökande efter förståelse genom att 
subjektivt tolka, gör även en kvalitativ metod mer lämplig.5 Patel och Davidsson (2003) 

                                                             
2 Holme I. & Solvang, B., Forskningsmetodik, s. 11 
3
 Andersen, H. (red.), Vetenskapsteori och metodlära, s. 71-72 

4 Svensson, P. & Starrin, B., Kvalitativa studier i teori och praktik, s. 53 
5
 Trost J., Kvalitativa intervjuer, sid. 14 
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menar att just detta kan vara ett problem. Den kvalitativa metoden påverkas av den 
person som genomför arbetet och kan därför sägas vara präglat av subjektivitet. Av denna 
anledning ställer den kvalitativa metoden höga krav på forskaren, som inte har något 
regelverk att luta sig mot i sina undersökningar.6 Ytterligare en styrka i kvalitativa 
metoder är att de ger en helhetsbild av det undersökta, vilket i sin tur möjliggör en ökad 
förståelse för sammanhang och sociala processer.7 
 
Figuren nedan beskriver och tydliggör kvalitativa metoders egenskaper. Anledningen till 
att jag har valt att presentera figuren är att den sammanfattar mitt metodval på ett konkret 
sätt. 
 

Utmärkande drag för kvalitativa metoder: 

1) Forskaren eftersträvar den bästa, möjliga återgivningen av 
kvalitativa metodforskningar. 

2) En djupgående, riklig information om få undersökningsenheter. 

3) Osystematiska och ostrukturerade metoder, exempelvis 
intervjumallar utan fasta frågor samt intervjuer som går på djupet. 

4) Forskaren intresserar sig för det unika, det säregna och det som 
eventuellt avviker från rådande normer. 

5) Insamlandet av information sker under förutsättningar som ligger 
nära den verklighet som forskaren vill undersöka. 

6) Forskaren intresserar sig för olika sammanhang och strukturer. 

7) Ett beskrivande samt en förståelse för det som undersöks. 

8) Forskaren observerar ett fenomen inifrån och är medveten om 
vilken påverkan det har på resultaten på grund av det faktum att han är 
närvarande. Han kan även välja att delta som aktör i processen. 

9) En Jag-och-Du-relation skapas mellan forskaren och 
intervjurespondenten. 

 
Figur 1: Utmärkande drag för kvalitativa metoder8 
 

                                                             
6
 Patel, R. & Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder, sid. 34 

7 Holme I. & Solvang, B., Forskningsmetodik, s. 79 
8
 Ibid, s. 78 
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2.1.2 Fallstudier 
 
Det finns många olika varianter av empiriska undersökningar där ett av alternativen är att 
utföra en fallstudieundersökning. En fallstudie är en undersökningsform som grundar sig 
i en detaljerad och ingående analys av ett specifikt fall, exempelvis en individ, en 
organisation eller en situation. I vissa fall avses även studier av ett fåtal fall i jämförande 
syfte.9 Fallstudiebaserad forskning kan vara både kvalitativ och kvantitativ, men den är 
övervägande kvalitativ i sitt slag. Forskaren har även en stor valfrihet i valet av 
datainsamlingsmetod när fallstudiebaserad forskning används. Forskaren är inte bunden 
att bara använda sig av en specifik metod utan kan exempelvis utföra antingen 
strukturerade eller ostrukturerade intervjuer samt använda sig av statistik och 
observationer för att nå de resultat som önskas.10 
 
Vilken typ av frågor som ställs, hur slutresultatet bör se ut och vilken grad av kontroll 
som eftersträvas är faktorer som måste tas i beaktande då fallstudier väljs som 
undersökningsmetod. Ytterligare en faktor som är avgörande för metodarbetet är om det 
är ett avgränsat system som undersöks. Passar studien in under dessa faktorer så är 
fallstudien en arbetsmetod att föredra. Sammanfattningsvis kan en fallstudie definieras 
som ”en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett program, en händelse, en 
person, ett skeende, en institution, eller en social grupp.”11 
 
Det finns fyra grundläggande egenskaper som utmärker en kvalitativ fallstudie; 
partikularistiska, deskriptiva, heuristiska samt induktiva egenskaper. En partikularistisk 
fallstudie fokuserar på en viss händelse, person, situation eller företeelse. Fallet är viktigt 
eftersom det utgör vad som är viktigt i situationen eller företeelsen. Denna typ av 
fallstudie är speciellt anpassad för praktiska problem såsom frågor, situationer eller 
svårigheter som uppstår i vardagen. Den deskriptiva fallstudien är tät och omfattande i 
sitt slag. Tät beskriven i och med att den innehåller en fullständig och bokstavlig 
beskrivning av den händelse eller situation som undersöks. Den heuristiska fallstudien 
innebär en förbättrad förståelse av det som fallstudien undersöker. Denna typ av 
fallstudie förklarar och reder ut oklara begrepp i den undersökning som genomförs. 
Induktiva fallstudier grundar sig främst på induktiva resonemang, alltså generaliseringar 
och hypoteser kring det som undersöks. Upptäckandet av nya begrepp och värdegrunder 
samt ingivandet av ny förståelse för ett visst fenomen är induktivt i sin utformning. Där 
deduktivitet består av verifiering av redan upptäckta fenomen eller teorier, står induktiva 
fallstudier för lärande längs ”upptäcktens väg”.12 
 
Jag har gjort två olika fallstudier och dessa anser jag vara partikularistiska, deskriptiva 
samt heuristiska i sin utformning. Den partikularistiska inriktningen i min studie grundas 
i att jag valt två specifika fall i min studie, nämligen SHIFT och Advent. Mina fallstudier 
är deskriptiva så till vida att jag har försökt beskriva dem så fullständigt som jag bara 

                                                             
9 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, s. 64ff 
10

 Gustavsson, B., Kunskapande metoder, s. 118 
11 Merriam, S., Fallstudien som forskningsmetod, s. 24 
12 Ibid, s. 25ff 
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kan. På samma sätt har jag anammat den heuristiska fallstudieansatsen då jag har försökt 
skapa en förbättrad förståelse för de båda fallen i min studie. Ytterligare anledning till att 
jag valde att tillämpa fallstudier i min uppsats var att jag önskade att finna en djupare 
samt bredare förståelse för de valda fallen. 
 
 

2.1.3 Intervju som kvalitativ metod 
 

2.1.3.1 Kvalitativa intervjuer och intervjuteknik 
 
”Frågorna man ställer och sättet som man intervjuar en person med, kan vara skillnaden 
mellan en mycket givande intervju och ett rent fiasko.” Detta citat är hämtat från en 
intervju som jag gjorde med Stefan Hallström, en av huvudmännen bakom Reflectus AB 
och Reflectmetodiken.13 Här sätter Hallström fingret på problematiken kring 
intervjusituationer, det gäller att både intervjuare och intervjuobjekt bidrar till ett 
mervärde. 
 
Jag har valt att ta upp intervjuteknik som en del av min metodbeskrivning då jag anser att 
intervjuerna som genomförts är av stor vikt för resultatet av min undersökning. 
Anledningen till detta är att utvärderaren har stor inverkan på hur utvärderingsarbetet blir. 
Detta är främst påtagligt vid studien av Reflectmetodiken. Där baserar sig intervjuandet 
till stor del på att intervjuaren vet vilka frågor som skall ställas och hur dem bör ställas. 
Enligt Reflectmetodiken är utvärderingsarbetet till stor del beroende av utvärderarens 
förmåga att ”läsa av” människor och deras kroppsspråk.14 
 
Steinar Kvale (1997) skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun om den 
kvalitativa forskningsintervjun, som söker efter centrala teman i den intervjuades 
livsvärld. Huvudsaken är att förstå innebörden av vad den intervjuade säger. Intervjuaren 
tolkar det som sägs och registrerar hur det sägs. Detta innebär att den som intervjuar 
måste vara observant och klara av att tolka tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk.15 
Detta är, som jag nämnde ovan, även av största vikt i utvärderingsarbete enligt 
Reflectmetodiken. 
 
Att intervjua innebär att söka information om ett sakförhållande eller kring ett 
problemområde genom någon annan. Det är ett vanligt sätt att samla information inom 
områden där forskaren inte är så väl insatt i det som undersöks. Att inte på förväg veta 
vilka svar en intervju ger är en styrka i olika utredningar eller utvärderingar. Detta 
eftersom risken att ha förutfattade meningar om det område som undersöks är mindre än 
då man vet vilken sakfråga som utreds.16 
 
                                                             
13 Hallström, S., Intervju, 2005-02-23 
14

 Hallström, S. och Larsson, F., Reflect; Projektmetodik för framtiden – Projektgranskning, 2005 
15 Kvale, S., Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 36 
16

 Lantz, A., Intervjumetodik, s. 28 
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En intervjusituation kan beskrivas som ett samspel mellan två personer med olika, samt 
icke jämställda roller, där en ställer frågorna som besvaras av den andre. Samspelet är 
baserat på frivillig basis och det är kommunikationen mellan dessa två huvudpersoner 
som är föremål för analys. Fokus läggs på det som uttrycks verbalt, men intervjuaren bör, 
som tidigare nämnts, även iaktta den icke-verbala kommunikationen. Beroende på 
intervjuns syfte så kan kroppsspråk, minspel och tonfall vara av stor vikt för resultatet av 
intervjun.17 
 
För att intervjun skall ha ett värde som datainsamlingsmetod krävs en kritisk granskning 
av datainsamlandet. Forskaren bör ställa sig frågor som; har jag ställt de frågor som krävs 
och speglar det som sagts under intervjun respondentens uppfattningar? En styrka i den 
kvalitativa intervjuprocessen är att vid utredningar kan kvalitativ data insamlas mycket 
enklare än vid andra former av informationsökningar.18 
 
Jan Magnusson skriver att hans egna erfarenheter av utvärderingsintervjuer, där 
utvärderingsmaterialet är strikt upplagt på ett kort och koncist sätt, bekräftar vikten av 
interaktion mellan personerna i utvärderingen. En utvärdering, som en kollega till honom 
hade genomfört, hade haft en väldigt kortfattad uppdragsbeskrivning med några få 
övergripande frågor. För att få till en så bra utvärderingsintervju som möjligt fokuserade 
han på att ”känna in” personen han intervjuade. På detta sätt fick han, trots lite 
förhandsinformation, en bra känsla eller bild av projektet i fråga.19 
 

2.1.3.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
Under en semistrukturerad intervju använder sig intervjuaren av en guide med 
förutbestämda ämnen som skall behandlas under intervjutillfället. Intervjuguiden skall 
verka som ett hjälpmedel och intervjuaren behöver därför inte ställa frågorna i en specifik 
ordning. Intervjuaren kan även ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden. 
Intervjurespondenten har stor frihet att besvara frågorna på sitt eget sätt. 
Intervjuprocessen karakteriseras av flexibilitet och därför bör intervjuaren även vara 
uppmärksam på intervjurespondentens svar samt ha förmågan att följa upp intressanta 
teman.20 
 
Intervjuguiderna i mitt fall utgjordes av de utvärderingsmodeller som jag valde att bruka i 
min studie. Dessa två, Reflectmetodiken och Åttapunktsprogrammet, användes som 
styrmedel i mina intervjuer, men frågeställningarna följdes inte strikt utan det handlade 
mer om att emellanåt styra in intervjurespondenterna mot de områden som jag var 
intresserad av samtidigt som jag var intresserad av andra aspekter som respondenterna 
uttryckte. Således användes intervjuguiderna, det vill säga utvärderingsmodellerna, 
främst som hjälpmedel under intervjuerna för att få med de mest centrala 

                                                             
17 Lantz, A., Intervjumetodik, s. 12 
18

 Ibid, s. 11 
19 Sahlin, I. (red.), Projektets paradoxer, s. 230 
20

 Bell, E., och Bryman, A., Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 363 
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frågeställningarna. Samtidigt var jag öppen och lyhörd för intervjupersonernas 
uttalanden. 
 
 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
Anledningen till att jag inriktade mig mot begreppet projektutvärdering var att jag deltog 
i en föreläsning på Högskolan i Gävle där Reflectmetodikens två grundare beskrev sin 
metodik och även diskuterade allmänt kring just utvärderingar av projekt. Jag fann detta 
intressant då jag innan hade läst några kurser som behandlade just projekt i olika former 
och inom diverse användningsområden. 
 
Inledningsvis tog jag kontakt med Hallström och Larsson via mailkorrespondens där jag 
frågade om jag fick intervjua dem kring deras egen kreation – Reflectmetodiken. Efter ett 
jakande svar åkte jag till företagets kontor utan att egentligen veta vilken riktning mitt 
uppsatsskrivande skulle ta. Efter denna inledande träff blev jag inbjuden till ett 
seminarium i Stockholm där Reflectus AB genomförde ”en utbildningsdag för 
Reflectmetodiken”. Seminariet bestod av en dags utbildning för potentiella framtida 
Reflectuslicensierade projektutvärderare. Hallström och Larsson var de ansvariga bakom 
detta initiativ och det var även dessa två herrar som höll i utbildningsdagen. 
Seminariedeltagarna bestod huvudsakligen av projektutvärderare som var intresserade av 
vad denna nya modell kunde erbjuda dem. För att bli en licenserad användare av 
Reflectmetodiken krävdes deltagande vid utbildningstillfället samt en avgift som 
betalades för att få tillgång till allt som Reflectus AB består av. Förutom utbildningen 
fick dessa användare tillgång till en databas med tidigare genomförda 
projektutvärderingar samt Reflectmetodikens protokoll och företagsidéer. Efter att ha fått 
denna ytterligare information om metodiken samt några råd från männen bakom den 
bestämde jag mig för att använda mig av deras metodik för att se hur den fungerade i 
praktiken. Jag använde mig av en avskalad version av Reflectmetodiken, som jag erhöll 
av Hallström då jag träffade honom vid ett ytterligare tillfälle, för att utvärdera ett projekt 
som jag också kommit i kontakt med via högskolan. Detta projekt gick under namnet 
SHIFT och jag fick kännedom om projektet då Mikael Kedbäck, projektledaren för 
detsamma, agerade som gästföreläsare vid en av mina tidigare kurser på högskolan. 
 
Mötet med Kedbäck genomfördes i SHIFTs och Kedbäcks eget företag Seesaw ABs 
lokaler. I min intervju med Kedbäck utnyttjade jag, som tidigare nämnts, en 
specialanpassad version av Reflectmetodiken. Anledningen till detta var att jag, enligt 
Hallström, inte behövde alla delar av Reflectmetodiken då jag intervjuade för egen del 
utan att det räckte med vissa delar av den. Hallström betonade dock att den fullständiga 
versionen bör användas då man genomgår en fullständig utvärdering av ett projekt eller 
som i Reflectmetodikens fall, flertalet utvärderingstillfällen under projektets gång. Vid 
min intervju med Kedbäck använde jag mig av det intervjuprotokoll som 
Reflectmetodiken består av. Intervjuprotokollet består av ett antal olika kategorier med 
ett flertal olika frågeställningar. Frågorna är av en öppen karaktär vilket gjorde att 
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intervjurespondenten i viss utsträckning kunde utveckla samtalet i en personlig riktning, 
men att jag ändå kunde styra intervjun i den riktning som jag önskade. Något som 
Reflectmetodikens grundare påpekade var att det är av största vikt att avläsa ickeverbal 
kommunikation vid ett utvärderingssamtal. Alltså, för att utläsa att det som sägs är det 
mycket viktigt att vara uppmärksam kring hur saker sägs och på vilket sätt det framförs. 
Under intervjutillfället använde jag mig av papper och penna för att skriva ned de punkter 
som jag fann intressanta. 
 
Mitt nästa intervjuobjekt var Catarina Ceder som tillsammans med Kedbäck var 
projektledare för SHIFT. Hon ansvarade för de administrativa delarna av projektet där 
hon framför allt hade hand om de ekonomiska aspekterna av SHIFT. Ceder hade, i 
motsats till Kedbäck, redan lämnat projektet då jag genomförde min intervju med henne. 
Intervjun genomfördes på hennes nya arbetsplats i en grannkommun till Gävle där hon nu 
var projektledare inom en del av kommunens offentliga sektor. Denna intervju 
genomfördes på samma sätt som intervjun med Kedbäck. Båda intervjutillfällen varade 
ungefär i en timme. 
 
Nästa steg i mitt uppsatsarbete var att ta mig an min andra projektutvärderingsmodell, 
nämligen Evert Vedungs Åttapunktsprogram. Med hjälp av denna 
projektutvärderingsmodell utvärderade jag ett ytterligare projekt nämligen Advent – ett 
portföljhanteringssystem. Detta projekt genomfördes vid Ålandsbankens Abps lokaler i 
Mariehamn, Åland. Jag intervjuade projektets två projektledare; den administrativt 
ansvariga, Jens Enholm, samt den tekniskt ansvariga vid namn Yngve Helin. Dessa 
intervjutillfällen var utformade på samma sätt som tillfällena med SHIFTs projektledare. 
Det vill säga, jag ställde relativt öppna frågor där intervjurespondenten fick besvara dem 
på ett fritt sätt. Åttapunktsprogrammet är öppen i sitt slag och därför kan svaren bli rätt så 
uttömmande i sin utformning. Intervjutillfällena tog kortare tid än vad de gjorde i fallet 
med SHIFTs intervjurespondenter. Sammanlagt tog de två intervjuerna drygt en timme 
att genomföra och de viktiga punkter som dök upp skrevs även här ned med hjälp av 
papper och penna. 
 
Efter att jag genomfört intervjuerna satte jag mig ned och gjorde jämförelser mellan de 
två olika utvärderingsmodellerna samt analyserade innehållet av det som framkommit 
under samtliga intervjuer. Därefter började jag söka olika referensramar som bäst passade 
in i min studie. Jag hittade några intressanta teorier som jag ansåg bäst passa min uppsats 
och arbetade ihop dem till ett teoriavsnitt. 
 
Jag har under studiens gång haft kontakter med handledaren Erika Engvall som har hjälpt 
mig att få uppsatsen i rätt riktning och hon har tillsammans med mig styrt innehållet i den 
riktningen som till sist blev den slutgiltiga. I ett senare skede av uppsatsen har Per-Arne 
Wikström agerat som min handledare då Engvall under våren 2008 fått nya 
arbetsuppgifter. 
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2.3 Metodreflektion 
 
Arbetet med den här kandidatuppsatsen har tagit lång tid och intervjuerna med 
huvudpersonerna i projektet SHIFT är genomförda för ungefär tre år sedan. Eftersom 
projektet redan var avslutat då jag genomförde intervjuerna påverkas inte denna uppsats 
nämnvärt av det långa tidsspannet. Vissa nya medlemsföretag har kommit till och några 
tidigare företag har lämnat, men själva grundtanken med projektet är fortfarande 
densamma. Det faktum att jag direkt efter intervjutillfällena valde att nedteckna en 
beskrivande sammanfattning av intervjusituationen samt renskriva mina 
intervjuanteckningar har bidragit till att jag, trots det långa tidsspannet, har haft en god 
kontroll över materialet från intervjuerna. Utvärderingen av Advent har däremot gjorts 
relativt nyligen och därför inte haft liknande problem. 
 
I både fallen i min studie har jag valt att endast intervjua projektledarna i respektive 
projekt. Det hade även varit intressant att höra vad andra projektintressenter har haft för 
åsikter om de projekt de har varit delaktiga i, vilket även hade kunnat öka validiteten i 
min studie. Dock valde jag att fokusera på de personer som har varit mest delaktiga i 
projekten då de har den bästa inblicken i den egna projektverksamheten.  
 
Ytterligare en problematisk situation som kan uppkomma då forskaren vänder sig till 
projektledare är att projektets förlopp och resultat” förskönas” för att ge en förbättrad bild 
av projektet. Jag anser dock att så inte var fallet då alla respondenter som jag intervjuade, 
enligt min mening, var öppna med sina synpunkter på projekten de varit delaktiga i. Det 
fanns således inga tecken på att släta över några brister eller problem i projekten. 
Anledningen till detta tror jag var att jag inte uppfattades som ett direkt hot mot dem på 
det sätt som en utvärderare, som är delaktig under den egentliga projektprocessen, kan 
uppfattas. Att projekten dessutom var avslutade kan även ha bidragit till det avslappnade 
förhållningssättet. 
 
I intervjusituationerna användes ingen ljudinspelning utan allt material skrevs ned för 
hand. Det hade varit bra att ha haft hela intervjuerna inspelade så att jag i efterhand kunde 
ha lyssnat igenom intervjuerna och eventuellt noterat information som jag möjligen kan 
ha missat. Dock upplever jag att jag har fått med allt som har varit av största vikt i mina 
intervjuer. Intervjutillfällena skedde under avslappnade former vilket gjorde att jag i lugn 
och ro kunde skriva ner respondenternas uttalanden. Att jag valde att inte använda en 
bandspelare kan nog ha haft inverkan på den avspända intervjusituationen. Jag har även 
haft möjlighet att kontakta intervjupersonerna i efterhand, via både telefon och e-mail, 
vid de få tillfällen då det har funnits oklarheter. 
 
Jag hade vissa förkunskaper om projekt och projektutvärdering innan jag påbörjade mina 
studier för denna kandidatuppsats. Dessa förutsättningar kan ha påverkat min 
förförståelse för det jag har studerat. Dock har jag varit medveten om detta och därför 
anser jag att det inte har påverkat min uppsats i någon märkbar omfattning. 
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3. Teori 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera den teoretiska referensram som jag har valt i 
mitt arbete. Inledningsvis kommer begreppet projekt att beskrivas, detta då jag anser att 
det är viktigt för läsaren att ha en uppfattning om vad ett projekt innebär då det är 
projektet som ligger till grund för utvärderingarna. Därefter kommer projektutvärdering 
att redogöras för samt slutligen kommer de två utvärderingsmodellerna, 
Reflectmetodiken samt Åttapunktsprogrammet, att beskrivas.  
 

3.1 Projekt 
 
Ordet projekt härstammar från latinets projicere som betyder ”kasta fram”. Innebörden av 
uttrycket är att kasta fram förslag till förändring och förbättring. Det är en vital del av 
projektarbetet och kräver projektdeltagarnas kreativitet och entusiasm. Om det inte finns 
ett behov av förändring eller förbättring så finns inte heller ett behov av projekt.21 
 
I handboken Project Management Body of Knowledge definieras projekt som ”ett 
tillfälligt åtagande som utförs för att skapa en unik produkt eller tjänst”. Projekt är 
uppdrag som skall ha en viss tidsram, ett specifikt innehåll och avklaras med en 
avgränsad budget.22 
 
Wisén och Lindblom bekräftar denna definition i sin handbok Effektivt projektarbete 
(2004) men utökar samtidigt definitionen av projekt; 
 
”Med projekt menar vi en verksamhet som utförs: 
 

• med ett bestämt avgränsat mål 
• med en förutbestämd resursinsats 
• under en bestämd tidsperiod 
• under särskilda arbetsformer”23 

 
Författarnas beskrivning av projekt innehåller de tre huvuddelarna; mål, tid och resurser. 
Därtill utökar de definitionen med under särskilda arbetsformer. Med det menas att 
projekt är avgränsat från den ordinarie verksamheten, men dock beroende av den. 
Kompetenser och erfarenheter hos deltagare från olika enheter inom en organisation kan 
genom samarbete skapa en synergieffekt för projektet, förutsatt att samspelet mellan 
projektdeltagarna fungerar.24 
 

                                                             
21 Wisén, J. och Lindblom, B., Effektivt projektarbete, s. 15-16 
22

 Berggren, C. m.fl., Projekt – organisation för målorientering och lärande, s. 17 
23 Wisén, J. och Lindblom, B., Effektivt projektarbete, s. 16 
24

 Ibid 
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Projekt initieras med målet att skapa ett mervärde. Det innebär att resultatet av 
projektarbetet skall ge ett större värde än värdet på de resurser som används i projektet. 
Den positiva skillnaden här emellan är det som definieras som mervärde. Detta mervärde 
kan ses från flera olika synvinklar och det kommer att påverka utvärderingen av 
projektet. För projektbeställaren är en lönsamhetsutvärdering av projektet, likväl som en 
kostnadskalkyl, av största vikt. Projektarbetarnas utvärdering i det initiala skedet av 
arbetet är ett orosmoment, det är svårt att på förhand veta vilka resultat projektet skall 
leda till och hur det skall genomföras.25 
 
Blomberg (1998) menar att användningen av ordet projekt tycks ha ökat under de senaste 
decennierna och benämningen kan numera hittas i alla möjliga olika sammanhang. I en 
inblick i olika fastighet- och byggföretags årsredovisningar kan utläsas att på 50- och 60-
talet kallades kortfristiga verksamheter för objekt eller uppdrag. Från 70-talet och framåt 
benämns samma arbetsform som projekt.26 Numera brukas begrepp projekt inom flertalet 
organisationer och av olika forskare för att beskriva företeelser och processer av skilda 
slag. En gemensam grundförutsättning för projektbegreppet är att då ett projekt behandlas 
ställs projektuppdraget och projektets livscykel i centrum.27 
 
Macheridis (2001) menar att projekt skall ses som sociala fenomen och därmed avgränsas 
begreppet projekt till att ses som en egen enhet. Anledningen till detta synsätt är för att 
belysa att projekt handlar om människor och interaktioner mellan människor. Projekt 
skall även relateras till det sammanhang var det existerar.28 Då ett socialt fenomen 
studeras är det viktigt att vara medveten om att fenomenet kan studeras från olika 
perspektiv, till exempel både ur ett projektmedarbetarperspektiv likväl som ur ett 
projektbeställarperspektiv. Genom att förstå innebörden av detta tudelade synsätt kan 
förutsättningar för effektiv ledning och styrning av projekt skapas. Dessutom kan goda 
förutsättningar för acceptans av projektresultaten genereras vid ett dylikt synsätt.29 
 
I många projekt har projektdeltagarna ansett sig stöta på en mängd nya och förändrade 
krav under tidens gång. Detta beror ofta på bristande förståelse för projektets 
grundläggande problematik i form av mål och syfte. Trots att denna förståelse är en av de 
absolut viktigaste förutsättningarna för ett lyckat projektarbete slarvas det oerhört kring 
detta faktum. En anledning till denna problematik kan vara det faktum att denna uppgift 
är mycket krävande. Det gäller att identifiera information som anses viktig, se saker ur 
flera olika perspektiv samt dra slutsatser ur ett relativt digert material. I vissa fall kan det 
vara så illa så att inte ens projektets beställare vet vad som skall åstadkommas. I dylika 
situationer kommer projektet i fråga att haverera.30 
 

                                                             
25

 Macheridis, N., Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, s. 45 
26 Blomberg, J., Myter om projekt, s. 77 
27 Macheridis, N., Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, s. 13 
28

 Ibid, s. 17 
29 Ibid, s. 18 
30

 Marttala, A. och Karlsson, Å., Projektboken – metod och styrning för lyckade projekt, s. 20 
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Om inte projektets inledande faser genomförs på rätt sätt kan inte heller slutresultatet se 
ut på rätt sätt. Det finns flera tydliga kvalitetsberoenden mellan projektets faser och dessa 
kan uttryckas på följande sätt; 
 
”En hög kvalitet hos slutprodukten kräver motsvarande kvalitet i kravbilden, något som i 
sin tur baseras på hög kvalitet i problemanalys och målformulering.”31 
 
 
 

3.2 Projektutvärdering 
 

3.2.1 Definitionen av utvärdering 
 
En utvärdering kan beskrivas som ett arbete där man ser tillbaka och bedömer det som är 
eller har varit för att ta lärdom för framtiden.32 Evert Vedung har i sin bok Utvärdering i 
politik och förvaltning definierat utvärdering som ”en noggrann efterhandsbedömning av 
utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i 
praktiska beslutssituationer”.33 
 
Wisén och Lindblom (2004) har en snarlik syn på utvärdering av projekt. Utvärderingen 
av hur ett projekt har förflutit är inflytelserikt i utvecklandet av en organisations 
projektkunnande. Utvärderingar ger en bra överblick av hur projektet bedrivits. Resultatet 
av utvärderingar förs sedan vidare till linjeorganisationen och kan därefter vara till nytta i 
kommande projektprocesser.34 
 
Utvärderingar är noggranna bedömningar eller fastställningar av värde. Att utvärdera 
innebär att systematiskt skilja det värdefulla från det värdelösa.35 Utvärderingar skall ske 
enligt fastställda regler som garanterar kvalitet. Kvalitetsaspekten syftar bland annat på 
konsekvent tillämpning av de värdekriterier som ställs.36 
 
Monica Lööw beskriver i sin bok Att leda och arbeta i projekt – en praktisk handbok om 
att lyckas i projekt utvärdering som ett sätt att skapa en lärande organisation. Tack vare 
utvärderingen slipper företaget ”uppfinna hjulet” två gånger och kan därför förbättra 
verksamheten. Utvärderandet påvisar vad som gjorts rätt eller fel under projektets gång 
och förhoppningsvis kan verksamhetens intressenter ta lärdom av utvärderingen. Vidare 
anser hon även att det är en fördel om en extern, objektiv part genomför 

                                                             
31

 Marttala, A. och Karlsson, Å., Projektboken – metod och styrning för lyckade projekt, s. 20 
32 Vedung, E., Utvärdering i politik och förvaltning, s. 21 
33 Ibid, s. 20 
34

 Wisén, J. och Lindblom, B., Effektivt projektarbete, si. 163 
35 Vedung, E., Utvärdering i politik och förvaltning, s. 20 
36

 Ibid, s. 22 
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utvärderingsarbetet. Anledningen till detta är behovet av ett objektivt synsätt på 
projektarbetet.37 
 
En utvärdering är en praktisk verksamhet. Den försöker tjäna ett inlärningsändamål och 
komma till användning i framtida beslutssituationer. Utgångspunkten vid en utvärdering 
av projekt skall beaktas från två perspektiv; kvantitativa och kvalitativa faktorer. 
Kvantitativa faktorer handlar om resursförbrukning i form av lönekostnader och personal 
samt andra allmänna administratoriska uppgifter. Kvalitativa faktorer handlar istället om 
värdeskapande, till exempel projektarbetarnas kunskaps- och kompetensutveckling. Detta 
sker för att få en övergripande bild av hur det stundande projektet kommer att se ut redan 
i projektets initiala skede.38 
 

3.2.2 Användningsområde 
 
När blir projektutvärderingar aktuella? Normalt utvärderas projekt som är avslutade. Det 
finns dock starka skäl att redan under det inledande projektplanerandet utvärdera det 
blivande projektet. Alltså, när analyser av beställare, projekttyp, projektets livscykel och 
projektledning genomförs bör även utvärderingen av vad som komma skall utföras.39 
 
Vedung (1998) anser däremot att utvärderingar inte är en förhandsbedömning eftersom 
den blickar tillbaka på projektarbetet och bedömer det som har varit för att ge vägledning 
i framtiden. Han anser att utvärdering inte är prognosmakeri och kan därför inte bedömas 
hur de planerade åtgärderna kommer att gå.40 Utvärderingar utförs med tre olika syften; 
kontrollerande, främjande eller grundkunskapsutvecklande syften. Alla tre är 
grundläggande för kvalificerad utvärdering. Egentligen är kontrollerande och främjande 
de två huvudsakliga syftena med grundkunskapsutvecklande som en bieffekt av dessa 
två.41 
 

3.2.3 Problematik kring utvärderingar 
 
Intressefrågan av utvärderingar är ett känsligt ämne. Anna Meeuwisse (1996) beskriver 
detta i boken Projektets paradoxer. Ofta är ett projekts syfte olika beroende på vem man 
frågar och därmed är även förväntningarna på utvärderingen olika. Ibland kan syften och 
förväntningar till och med vara motstridiga. Vid utvärdering av ett socialt projekt 
påverkas många människors arbete då utvärderingen upprättas. Politiker vill kanske ha en 
rent ekonomisk vinstkalkyl, personalen vill se hur deras arbetsvardag kan förändras samt 
människorna som är föremål för projektet är intresserad av projektets resultat. Detta kan 

                                                             
37 Lööw, M., Att leda och arbeta i projekt – en praktisk handbok om att lyckas i projekt, s. 63-64 
38 Macheridis, N., Projektaspekter – kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, s. 45 
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 Ibid, s. 45 
40 Vedung, E., Utvärdering i politik och förvaltning, s. 21 
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försätta utvärderaren i en besvärlig situation där han/hon behöver fråga sig vems intressen 
som bör tillfredsställas.42 
 
Jan Magnusson (1996) anser att utvärdera projekt innebär att ställas inför vissa 
dilemman. Ett av dem är problemet med ”spel för galleriet”. Projektarbetare spelar vissa 
roller inför projektets beställare och uppdragsgivare och agerar i de flesta fall som ett lag 
i dessa situationer. Dessa roller byter skepnad då det inte finns någon ”publik” att 
uppträda framför. Vid en utvärdering får dessa projektarbetare en ny publik i form av 
utvärderaren. Nu blir det desto svårare att agerar som det välfungerade lag eller team som 
tidigare har företrätts i och med att utvärderaren får tillträde ”bakom kulisserna”. 
 
När utvärderaren får tillträde till all information och alla förhållanden dyker ofta olika 
problem upp. Detta blir extra tydligt då utvärderingsuppdraget väljs och bekostas av 
upphovsmännen till projektidén. Här kan flera problem dyka upp. Det kan vara frågan om 
att projekts intressenter vill ”legitimera” projektet och förfina ett möjligt misslyckat 
resultat. Det kan också användas som redskap för att kontrollera och disciplinera 
projektarbetarna.43 När en utvärderare och en projektarbetare möts kommer de sannolikt 
försöka påverka varandras arbete. Projektarbetaren vill att utvärderaren skall framställa 
projektarbetet och projektarbetarna i bästa mån möjligt medan utvärderaren i sin tur 
kommer göra allt för att få en så sanningsenlig bild av projektet som möjligt.44 
 
Mål och syfte är inte det enda förhållningssättet till ett projekt. Förhållningssättet till 
utvärderingar har också en stor betydelse. Utvärderas ett projekt som en unik, avgränsad 
verksamhet kommer kortsiktighet och fokuseringen på resursanvändning lyftas fram. 
Istället skall projektkostnader ses som investeringar. Det vill säga, skrivs dessa kostnader 
av på flera projekt kommer mer långsiktiga mål premieras. Hur en organisations 
verksamhet utvärderas, på ett internt eller externt sätt, är därför en nyckelfaktor för att 
skilja på faktorer som skapar legitimitet, ”skönmålar” projektet och faktorer som skapar 
effektivitet för projektet. Oavsett om projekt utvärderas för att skapa legitimitet för vissa 
intressenter så är det av största vikt att humankapitalet och projektinsatserna utvärderas i 
ett långsiktigt och övergripande projektperspektiv. Huruvida ett projekt, ansett som en 
unik och avgränsad verksamhet, går med vinst eller förlust är oväsentligt i jämförelse 
med vad det har bidragit till verksamheten i stort. Projektkostnader och projektinsatser 
måste därför utvärderas som investeringar och avkastning på investeringar.45 
 

3.2.4 Summativ eller formativ utvärdering? 
 
Under 1960-talets senare hälft delade Michael Scriven upp begreppet utvärdering i två 
olika riktningar; formativ eller summativ utvärdering. En formativ utvärdering fortgår 
under projektarbetets gång och har som uppgift att styra, stödja, forma och utveckla den 
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pågående verksamheten. Den summativa utvärdering sker däremot i efterhand och är en 
övergripande bedömning av ett redan genomfört program. Utvärderingen genomförs 
därför efter projektets slut med målet att undersöka om insatsen har lett till de resultat 
som förväntades.46 
 
 
 

3.3 Reflectmetodiken 
 
Affärsidén bakom Reflectmetodiken är att använda den som ett verktyg som ger fördelar 
för utvärderare och konsulter i utvärderingsbranschen. Verktyget är utvecklat av personer 
med omfattande erfarenheter av projektutveckling, projektledning samt 
projektutvärdering och med målsättningen att ge struktur, tydlighet och visuella resultat. 
Metodiken ger konsulter större möjligheter att sälja in sina uppdrag hos potentiella 
kunder eftersom det är en tydlig produkt som kan användas i direkt marknadsförande 
syfte eller i anbudsförfaranden.47 Projektmetodiken är främst avsedd för erfarna 
utvärderare då ett redan befintligt strukturtänkande är en förutsättning för att få ut de 
mesta av utvärderingsmetodiken. Den är ytterligare ett hjälpmedel för att utveckla 
projektutvärdering som arbetsform.48 
 
Reflectmetodiken används som utvärderingsstruktur för identifiera, definiera, planera, 
leda och följa upp en projektverksamhet. Metodiken är applicerbar på alla olika projekt 
och verksamheter som arbetar i projektform. Metodiken tar hänsyn till både hårda 
(kvantitativa) och mjuka (kvalitativa) delar av projekt. De hårda består bland annat av 
resultatinriktade fokusering och de mjuka illustreras i form av till exempel omsorg av 
humankapital.49 
 
Reflectus utvärderingsmodell använder tolv olika kategorier, även kallade fokusområden, 
för att avgöra hur ett projekt fungerar och för att slutligen fastställa resultaten av ett 
projektarbete; 
 

- Mål och Syfte: vad skall uppnås, vad ska det leda till och varför genomförs 
projektet? 

- Projektplanering: hur skall målen och syftet uppnås? 
- Projektorganisation och –ledning: hur skall projektet ledas, styras och 

organiseras? 
- Tidsplanering: i vilken ordning skall projektets aktiviteter genomföras? 
- Organisatoriska resurser: hur väl fungerar de organisatoriska resurserna? 
- Kommunikation: hur väl fungerar kommunikationen inom projektet? 
- Ekonomi: har de ekonomiska ramarna för projektet hållits? 
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- Kvalitet: håller projektprocessen tillräckligt hög kvalitet? 
- Risker: hur kan risker i form av till exempel förändringar i projektet förutses och 

hanteras? 
- Aktiviteter: görs rätt aktiviteter i projektet vid rätt tidpunkt och i rätt ordning 

samt bidrar dem till projektets mål och syfte? 
- Resultat: vad är resultatet av projektet? 
- Kundspecifik (valfritt alternativ): Om kunden eller beställaren vill ha något 

ytterligare utvärderat, som inte innefattas av de övriga elva kategorierna, finns 
denna tolfte kategori tillgäng.50 

 
Tanken med alla dessa fokusområden är att få en god inblick i hur projektet ser ut. Inom 
varje fokusområde har Reflectmetodiken lagt in grundläggande antagande rörande deras 
inverkan på projekt. Beroende på projektens karaktär, inriktning, mål etcetera, har de 
olika fokusområden olika stark betydelse för projektutvärderingen. 
 
Utvärderingen skall enligt Reflectmetodiken ske genomgående under projektets gång och 
således bör projektarbetet granskas vid ett flertal tillfällen under projektresans gång. 
Enligt Reflectmetodikens grundare finns det tydliga vinster med att inte bara i slutskedet, 
utan även fortlöpande, granska projektarbetet. Tidiga signaler om hur ett projekt fungerar 
och utvecklas ger möjlighet att i tid justera de delar av projektet som inte är till 
belåtenhet. I och med att problem inom projektarbetet upptäcks tidigt krävs en lägre 
insats för att hantera det, än om det upptäcks i slutfasen.51 Reflectus har valt att illustrera 
dessa tankegångar med nedanstående diagram: 
 
 

 
 
Figur 2: Påverkan- och kunskapsförändringar under projektets gång.52 
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Den horisontella axeln motsvarar tid och den vertikala axeln beskriver kunskap om och 
påverkan på projektet. Diagrammet beskriver tidsaspekten i ett projektarbete på ett 
relativt enkelt sätt. Kunskapen om projektet ökar och samtidigt så minskar beslutens 
påverkan på resultatet ju längre tiden lider.53  
 
Då projektet delas in i de olika fokusområden är det enkelt för utvärderaren att veta exakt 
vilket område i projektarbetet som är i behov av förändring. Hallström och Larsson anser 
att ”kirurgisk projektledning” skall bedrivas, vilket innebär att endast finjusteringar av de 
delar som är i behov av det skall genomföras. I och med att utvärderingen sker 
genomgående under projektets gång så går det, redan vid ett tidigt stadium, att avgöra om 
något fokusområde behöver justeras samt i hur stor omfattning denna justering bör 
göras.54 
 

3.3.1 Utvärderingens genomförande 
 
Utvärderingen delas enligt Reflectmetodiken in i tre faser; 
 

1) Informationsinhämtning . Här anskaffas underlag för utvärderingsarbetet. 
Utvärderaren samlar in källmaterial i form av protokoll, PM och annan 
dokumentation som producerats före, under eller efter projektarbetet. 
Utvärderaren gör också intervjuer eller enkäter med nyckelpersoner i projektet 
under denna fas. Slutligen gör utvärderaren en sammanställning av 
interaktionsdata. Hon redogör för alla möten med intervjupersoner i projektet och 
fokuserar då på upplevelser och icke-verbala uttryck som påverkat 
utvärderingsarbetet. 
 

2) Sammanställning och tolkning av data utgörs av källmaterial (som insamlats 
vid förundersökningar av projektet), intervjumaterial samt interaktionsdata. 
Sammanställningen och tolkningen förs över till ett samlingsdokument för att ge 
en överskådlig bild av projektutvärderingen. 
 

3) Viktning och positionering är den sista fasen i utvärderingsarbetet. Här värderas 
den information som inhämtats. Informationen läggs in i de olika fokusområdena 
och viktas samt positioneras därefter i Reflectmetodikens positioneringskarta. 
Kartan består av två axlar, struktur och prestation. Varje fokusområde placeras in 
på denna positioneringskarta och värderas enligt omfattning och placering. En 
viktig punkt är större till ytan och placeringen avgör även om man har lyckats 
placera fokusområdet på rätt yta. Med andra ord, har insatsen bedrivits på rätt sätt 
eller bör man förändra fokusområdet så att man når den placering på 
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positioneringskartan som avsetts. Därtill gör utvärderaren en kort, skriftlig 
dokumentation av utvärderingen.55 

 

3.3.2 Reflectus databas 
 
Reflectus bifogar över en databas där man samlar information från alla 
projektutvärderingar som genomförts med Reflectmetodiken som utvärderingsmodell. 
Denna databas är sedan tänkt som hjälpmedel för samtliga licensierade 
Reflectmetodikanvändare. Med hjälp av databasen får projektutvärderare tillgång till ett 
kunskapsmaterial som inte finns att tillgå någon annanstans.56 Samtlig information kan 
sedermera användas som styrmedel i genomförandet av en ny projektutvärdering enligt 
Reflectmetodiken. Därför förbinder sig alla som blir licensierade projektutvärderare 
genom Reflectus att publicera sin utvärdering i databasen. Detta för att underlätta arbetet 
för nya utvärderare som knyter sig an till Reflectus kontaktnät.57 
 

3.3.3 Anidometodiken 
 
Reflectmetodiken har nyligen ändrat namn till Anidometodiken58. Huvuddelarna är de 
samma som i Reflectmetodiken, men det är vissa finputsningar och nya rubriceringar som 
gör att metodiken vid första anblicken kan se annorlunda ut. Grundtanken är fortfarande 
den samma – att användas som struktur för att definiera, planera, leda och följa upp 
projektverksamheter.59 Jag kommer fortsättningsvis att kalla denna utvärderingsmetod för 
Reflectmetodiken. 
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3.4 Åttapunktsprogrammet för utvärdering 
 
Evert Vedung har hämtat inspiration från en av Michael Scrivens teorier, ett 
frågeformulär som går under benämningen ”Key Evaluation List”, och därigenom skapat 
vad han kallar för Åttapunktsprogrammet; 
 
1. Syftesfrågan: Den första frågan berör vilka de övergripande motiven bakom en 
utvärdering är. 
2. Organisationsfrågan: Här ställs frågan om hur utvärderingen skall organiseras samt 
vem som skall utföra den. 
3. Insatsfrågan: Hur skall den insats som utvärderas beskrivas? Betraktas insatsen som 
ett egenvärde eller som ett medel för att nå något annat? 
4. Förvaltningsfrågan: Förvaltningsfrågan ifrågasätter hur de administrativa processerna 
från insatsens grundläggande antagande fram till slutprestationer ser ut. 
5. Resultatfrågan: Här efterfrågas hur slutprestationer samt utfall ser ut, både inom och 
utanför målområdet. 
6. Effektfrågan: Här ifrågasätts vilka faktorerna, som förklarar slutresultaten, är. 
7. Bedömningsfrågan: Bedömningsfrågan behandlar frågorna ”med vilka måttstockar 
skall resultaten bedömas?” samt ”vilka standarder på dessa skall anses utgöra framgång 
alternativt misslyckande?”. 
8. Användningsfrågan: Här ställer utvärderaren sig frågan hur utvärderingen bör 
användas och hur den redan används.60 
 
Frågorna 1, 2 och 8 innehåller yttre, sociala perspektivet på utvärdering. Frågorna 3 till 
och med 7 fokuserar på det inre, innehållsliga perspektivet.61 
 
Utvärderingar är ofta beställningsarbete. Därför är det ytterst viktigt att informera sig om 
uppdragsgivarens syften med beställningen. Utvärderaren måste naturligtvis ta reda på 
vad uppdragsgivaren vill ha utrett och därtill bör hon även ta reda på varför beställaren 
vill ha det utrett. Därefter måste organisationsfrågan lösas. Vem skall utföra 
utvärderingen och hur skall den utföras? Bör den bli internt eller externt utredd? Tidigt i 
arbetet måste utvärderaren orientera sig om insatsen. På vilket sätt skall insatsen 
beskrivas och belysas?62 Vid bieffektsbeaktande utvärdering63 blir insatsanalysen 
betydelsefull. Här karakteriseras insatsen i termer av mål och styrmedel. Insatsen är en av 
studiens oberoende variabler. Den ingår i förklaringen av utvärderingen. 
 
Frågor angående förvaltning, från insatsbeslut till leverans av slutprestationer, förklaras 
under förvaltningsfrågekategorin. Hur levereras insatsens till de slutliga mottagarna? 
Förvaltningsfrågan besvaras genom en spårning av slutprestationerna, tillbaka till den 
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grundliga insatsen. Resultatfrågan är mycket viktig vid utvärderingar. Det kan bland 
annat handla om utflöden av slutprestationer, till exempel antal nyetablerade produkter 
eller antalet nya tjänster som skapats i verksamheten. Utfall i första, andra, tredje och så 
vidare, led kan frågan även inbegripa. Vilka nya marknadssegment har uppnåtts tack vare 
de nya produkterna eller tjänsterna? Resultatfrågorna som ställs i en utvärdering hittar 
sina svar i studier av verkliga förhållanden. Förfarandet sker genom insamling av olika 
källor, så som intervjuer, statistik, dokumentstudier, enkäter eller egna observationer av 
verksamheten i fråga. Kombinationer av dessa tillvägagångssätt är väldigt vanligt. 
Tidsperspektivet är också mycket viktigt.64 
 
Om insatserna har drivit fram resultaten eller om de inte har haft någon inverkan besvaras 
av effektfrågan. Oavsett om styrningen fått avsedd effekt eller inte är det viktigt att 
redogöra vad resultaten berott på. Utvärderingen fyller då en diagnosfunktion. Därefter 
ställer sig utvärderaren bedömningsfrågan. Vilka måttstockar skall användas i 
utvärderingen? Vilka mått på dessa måttstockar skall anses motsvara framgång eller 
misslyckande? Enligt Vedungs definition av utvärdering är det kriterier för att bedöma 
förvaltning, slutprestationer och utfall som eftersöks. Ett resultat av gott utfall är 
kostnadseffektivitet. Frågan blir om projektet uppfyllt sina mål och till vilken kostnad. 
Om det funnits problem med kostnader, måste de attackeras. Flera svårigheter är 
förknippade med kostnadseffektivitet som framgångskriterium. Slutligen måste 
användningsfrågan utvärderas. Här utreds hur utvärderingen bör användas i den 
fortsatta beslutsprocessen.65 
 
Syftes-, organisations- och användningsfrågan (frågorna ett, två och åtta) bör ställas vid 
varje utvärdering. Fråga tre, sju och åtta måste också alltid resas för att det skall vara 
frågan om en utvärdering. Resterande frågor ställs beroende på utvärderingens 
omständigheter. I vissa fall fokuseras utvärderingen på frågorna fem och sju. I och med 
det försöker utvärderaren reda ut resultat inom målområdet ser ut samt hur förenligt det är 
med insatsen mål. Förvaltningsfrågan ställs ständigt i kvalificerade 
uppföljningsprocesser. Vilka hinder finns det i programförvaltningen och hur underlättar 
eller försvårar det insatsens förverkligande? 66 
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Figur 3: Åttapunktsprogrammet för utvärdering 67 
 
Oftast läggs största vikten i utvärderingar på fråga nummer fem. Det fästs även stor vikt 
vid den sjätte frågan, om insatsen påverkar det uppmätta resultatet. Utvärderingen blir i 
dessa fall en slags effektmätning.68 
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4. Empiri 
 
I denna del av uppsatsen kommer jag att redogöra för de två projekten SHIFT och 
Advent som jag valt att utvärdera i min studie. Därefter kommer jag att redovisa det 
insamlade materialet från de intervjuer jag genomfört. Först presenteras 
intervjumaterialet från den huvudsakliga projektledaren för projektet SHIFT, Mikael 
Kedbäck efterfölandes av den andre ledarfiguren i projektet, Catarina Ceder. Slutligen 
kommer intervjuerna med projektledarna i Advent, Jens Enholm och Yngve Helin, att 
redovisas.  
 

4.1 Projekten 
 

4.1.1 Projektet SHIFT 
 
Jag har valt att utvärdera ett projekt som ursprungligen kallades Klockstapeln, men som 
senare ändrade namn till SHIFT (Some How It Fits Together) efter den ekonomiska 
föreningen som bildades under projektarbetet. För att utvärdera detta projekt har jag valt 
att använda mig av Reflectmetodiken, vilken jag beskrev i teoriavsnittet. Projektet SHIFT 
bedrevs under tiden 2001-11-01 till 2002-10-30 av Seesaw AB i Gävle. SHIFT 
finansierades till hälften av Svenska ESF-rådet genom EU mål 369. Resterande delar 
finansierades till 40 procent av de deltagande företagen inom projektet och de sista 10 
procentenheterna finansierades av Gävle Näringslivs Arena (GNA). 
 
Syftet med projektet var att utveckla och stärka medlemsföretag och organisationer. Detta 
genom samverkan gällande marknadsföring, kompetens- och affärsutveckling, lokaler 
och infrastruktur, gemensamma uppdrag och inköp samt att gemensamt bedriva en 
kreativ arena och mötesplats. 
 
Verksamheten som SHIFT och dess medlemsföretag arbetar med en värdegrund som 
definieras som; 
 
”Ett beteendevetenskapligt perspektiv på en ny teknik där människan står i centrum. 
Genom att arbeta utifrån samhälleliga fenomen och trender möter vi ny teknik som 
samhällsentreprenörer där målet är att göra livet lättare och behagligare för den 
enskilda individen.”70 
 
Denna värdegrund har fungerat som en ryggrad i verksamheten. Ett av 
medlemsföretagen, Seesaw AB (som dessutom är ansvarig för driften av projektet), har 
tagit fasta på värdegrunden i sitt verksamhetsområde där företagets affärsidé är att arbeta 
med affärsutveckling i tre steg. I det första steget får en befintlig idé tillförsel av kunskap 

                                                             
69 http://www.specialisthuset.se/doc.asp?D=v%E4xtkraft%20eu%20m%E5l%203, 2006-05-19 15.00 
70
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och bildar en affärsidé. Steg två består av affärsutveckling av affärsidén och i det sista 
steget blir affärsidén en produkt, en tjänst eller ett företag. SHIFT har valt att kalla sin 
verksamhet för en mötesplats eller en kreativ arena.71 
 
Projektet SHIFTs mål var både kvalitativa och kvantitativa. De kvalitativa målen bestod 
av: 
 

• Ökad kompetens och tillväxt i medlemsföretagen. 
• Att vara drivande i utvecklingen av framtida kunskapsföretag som bygger på 

produkter och tjänster där människan, inte tekniken, är i fokus. 
• Skapandet av ett kluster av företag och organisationer som samverkar utifrån en 

gemensam värdegrund. 
 
De kvantitativa målen var att SHIFT, på ett års sikt, skulle tillföra: 
 

• Sex nya medlemmar i föreningen. 
• Tre nya produkter eller tjänster 
• Tio nya arbetstillfällen 
• Två samverkansprojekt72 

 

4.1.2 Projektet Advent – ett portföljhanteringssystem 
 
Projektet Advent – ett portföljhanteringssystem startade under årsskiftet 2003/2004 och 
slutfördes i mitten av november år 2004. Projektet initierades och genomfördes av 
Ålandsbanken Abp73 i Mariehamn, Finland. Det fanns dessutom en extern intressent i 
projektet, nämligen representanter för mjukvaruprogrammet Advent74. 
 
Projektledare för Adventprojektet var Jens Enholm vid Ålandsbanken Abp (jag kommer 
att kalla Ålandsbanken Abp för ÅAB i fortsättningen). Till sin hjälp hade han en teknisk 
projektledare vid namn Yngve Helin, som ansvarade för alla de tekniska detaljerna i 
projektet. Dessa två var de huvudsakligt ansvariga i projektet, men de fanns även andra 
på ansvarsfulla poster. Beställaren av projektet var Ålandsbanken Asset Management och 
mottagaren var Kapitalmarknadsadministrationen vid ÅAB. Det fanns även en 
arbetsgrupp med ett antal deltagare från varje sektion av projektet.75 Asset Management 
är ett av ÅABs dotterbolag som i Helsingfors agerar som en stark aktör på den finländska 
placeringsmarknaden.76 De är dessutom en av förvaltarna för Ålandsbankens alla fonder. 

                                                             
71 Projektplan För SHIFT (Kooperativet Klockstapeln) 
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73 http://www.alandsbanken.fi/info/content/sv/ 2007-06-05 11:00 
74 http://www.advent.com/ 2008-03-25 
75

 Slutrapport – projektet Advent 
76 http://www.alandsbanken.fi/info/content/sv/service/investandsave/asset-management/asset-
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Kapitalmarknadsadministrationen är ÅABs avdelning som handhar olika slags finansiella 
placeringar. 
 
Syfte med projektet var att integrera ett modernt portföljhanteringssystem med bankens 
eget datasystem. ”Portfölj” menas i det här fallet det totala aktieinnehavet som varje kund 
har hos ÅAB. Dessutom ville projektledningen att åtgärderna skulle öka kundmassa per 
kundförvaltare. Syftet var att på sikt ge kunderna bättre, noggrannare och snabbare 
rapporter av sina portföljinnehav. Målsättningen i projektet var delvis att skapa 
möjligheter för en effektivare portföljhantering inom ÅAB samt att göra verksamheten 
kostnadseffektivare. Kostnadseffektiviteten bestod i att öka intäkter per förvaltare och 
även att förbättra kundservicen. 
 
 

4.2 Intervjuerna 
 

4.2.1 SHIFT 
 
Jag har valt att ge en sammanfattande beskrivning av SHIFTs två intervjurespondenter 
under rubrikerna 4.2.1.1 respektive 4.2.1.2. Anledningen till detta är att Reflectmetodiken 
förespråkar sammanfattningar av intervjutillfällen för att därigenom ha en bild av 
intervjusituationen på ett mer mångfasetterat sätt än ett vanligt intervjuformulär. I 
sammanfattningarna ska fler faktorer än bara vad som svarats tas i beaktande. Hur 
intervjurespondenten svarar, vilket kroppsspråk som används samt mina egna 
uppfattningar om personen och situationen. 
 

4.2.1.1 Intervju med SHIFTs projektledare Mikael Kedbäck 
 
Den första intervjun jag genomförde var med den ena av SHIFTs två projektledare, 
Mikael Kedbäck. Han hade hand om projektets kreativa delar medan Catarina Ceder, den 
andra projektledaren, ansvarade för de administrativa delarna av projektet. Intervjun är 
genomförd med Reflectmetodikens frågeformulär som grund för frågeställningarna. 
Kedbäcks, likväl som Ceders, svar återfinns under punkt 4.2.1.3. 
 
Min uppfattning av Mikael Kedbäck var att han är en öppen och tillmötesgående person. 
Jag ansåg att han svarade ärligt på de frågor jag ställde honom och han försökte inte dölja 
det som han själv ansåg vara bristfälligt i projektet. Han var eftertänksam i sina svar, men 
det berodde främst på att det var några år sedan projektet avslutades. Han nämnde att han 
antagligen inte skulle ha varit lika ”avslappnad” och glad att få ställa upp på intervjun om 
jag hade kontaktat honom under projektets gång, då han var aktiv som projektledaren för 
SHIFT. Han menade att det är enklare att hålla en avslappnad attityd till ett projekt som 
är avslutat eftersom att han i efterhand lättare kan se objektiv på sitt arbete. 
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Han verkade nöjd med projektets resultat överlag, men han ansåg att EU-Mål 3 
finansieringen av projektet blev ett bakslag. Projektet SHIFT fick inte de finansiella 
medel som hade utlovats i rätt tid. Istället kom dessa medel något försenat, vilken innebar 
att Seesaw AB måste förskottera pengar i projektet som de senare kunde ansöka om att 
återfå. Det innebar i sin tur att Seesaw AB förlorade pengar på grund av ränteskulder mot 
banker samt att det infann sig en osäkerhet kring om projektet verkligen skulle överleva 
under dessa premisser. 
 
Kedbäck arbetade med en idéverkstadstänkandet och hade den kreativa rollen i 
projektarbetet. Detta var av stor vikt då tanken bakom hela projektet SHIFT är att locka 
innovativa företag till de gemensamma kontorslokalerna. Nätverkstänkandet var en annan 
viktig del i projektet. Kedbäck betonade vikten av ett nätverkstänkande och ansåg att han 
kommer att arbeta i nätverksrelationsform även i fortsättningen av sitt arbetsliv. Han 
anser att den metodiken är ett bra sätt att arbeta enligt. 
 

4.2.1.2 Intervju med SHIFTs projektledare Catarina Ceder 
 
Efter en intressant intervju med Catarina Ceder slog det mig att hon är en entreprenör ut i 
fingerspetsarna, precis som Mikael Kedbäck. Båda visar prov på engagemang som är nog 
så viktigt för att klara av rollen som projektledare. Hon visade sig även vara begåvad med 
en stor social förmåga samt en öppenhet som gjorde att det hon hade att säga var lätt att ta 
till sig. 
 
Ceder kändes ärlig och uppriktig under hela intervjutillfället. Hon hade en annorlunda 
syn på projektarbetet jämfört med Kedbäck. Detta faller sig väldigt naturligt på grund av 
att hon var den som fick hålla i de ekonomiska delarna av projektet. Hennes 
administrativa uppgifter blev inte exakt som hon hade förväntat sig. Huvudanledningen 
till detta var de ekonomiska problem som projektet drogs med. Förutom det trivdes hon 
väldigt bra i projektet. Hon uppskattade sina arbetskamrater och den kreativa ”ådra” som 
genomsyrade SHIFT. Hon påpekade att projektarbetet periodvis kändes som en alldeles 
för stor utmaning och att anledningen till detta var hennes ansvar för de administrativa 
delarna av projektarbetet. 
 
Hon var väldigt positiv till initiativet SHIFT överlag. Hon ansåg att idén med projektet 
var väldigt god; ”Nätverkstänkandet är en vital del i kunskapsbaserade småföretags 
arbetssätt.” Detta citat påvisar att nätverksbegreppet är en vital del av små projekt. Hon 
menade alltså att för att huvudtaget överleva som ett nyetablerat småföretag måste det 
finnas ett stort närverk att ta del av. Genom olika nätverkskontakter kan småföretagen 
sedermera samarbeta och därmed hitta nya kundgrupper eller marknadssegment. 
 
Kort efter att projektet SHIFT var avslutat lämnade hon både projektet och 
kontorslokalerna eftersom hon fick en liknande anställning som projektledare inom den 
offentliga sektorn i en av Gävles grannkommuner. Svaren från intervjun med Ceder 
återfinns under nedanstående punkt. 
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4.2.1.3 Svaren från intervjuerna med SHIFTs projektledare 

 
Intervjuerna har genomförts med ett frågeställningsformulär som delgivits mig av 
Reflectus AB. Detta frågeformulär är standardiserat för att kunna ge resultat till den 
databas som Reflectus bifogar över. Jag har valt att ge båda två respondenters svar under 
varje specifikt fokusområde. Frågeformuläret innehåller följande punkter samt svar; 
 
Mål och syfte: 
Kedbäck tyckte inte att projektets intressenter har varit så välinformerade om projektets 
mål samt att alla inte heller haft samma målbild. Ceder ansåg att dessa delar varit starkt 
förankrade hos projektets intressenter. Båda menade dock att målen och syftet i projektet 
var tydligt framställt i projektplanen. 
 
Projektplanering: 
Båda intervjupersonerna ansåg att det fanns en tydlig och väldefinierad projektplan. Dock 
ansåg båda att den inte användes regelbundet i verksamheten. Det viktigaste var ändå att 
alla var medvetna om projektplanen. 
 
Projektorganisation och –ledning: 
Styrgruppen var tydlig, engagerad, tillgänglig, påverkningsbar och fungerade på ett bra 
sätt enligt Ceder. Kedbäck höll inte riktigt med om detta. Han menade att dessa tyglar har 
varit relativt ”lösa”. Arbetsuppgifterna fördelades till rätt personer enligt Kedbäck. Ceder 
motsatte sig detta tvärt. Anledningen till det var Ceders ansvarighet för de ekonomiska 
förutsättningarna för projektet som fick allt för negativ betydelse och innebörd. De 
innovativa delarna av projektet fungerade däremot på ett förväntat, gott sätt och det var 
dessa som Kedbäck ansvarade för. De olika ansvarsområdena var den huvudsakliga 
anledningen till de vitt skilda synsätten mellan intervjurespondenterna. 
 
Tidsplanering: 
Kedbäck ansåg att tidsplanen var välkommunicerad på ett internt plan. Ceder anser att så 
inte var fallet. Dock ansåg hon att problem angreps under projektets gång och att det 
därefter förbättrades väsentligt. Under projektets gång lades större fokus på 
tidsplaneringen och det kan ha varit en av anledningarna till att tidsramen för projektet 
sist och slutligen hölls. 
 
Organisatoriska resurser: 
Ceder ansåg att infrastrukturen i form av mjukvara fungerade väl, åtminstone vad gäller 
IT-system, arbetsmetodik samt andra modeller. Kedbäck däremot, höll inte alls med om 
detta. Han ansåg däremot att de ekonomiska resurserna (i form av pengar, personal, 
likvider) var tillräckliga, vilka Ceder inte var fullt så nöjd med. 
 
Kommunikation: 
Båda två ansåg att det fanns inofficiella kommunikationsstrategier för projektet, men 
dessa var inte dokumenterade någonstans. Kommunikationen i projektet skötte sig själv 
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för det mest och då genom sammanträden samt att alla medlemmar i projektet, rent 
fysiskt, var belägna relativt nära varandra. 
 
Ekonomi: 
Ekonomiska planeringen var av relativt god kvalitet enligt båda två, men den kunde ha 
varit ännu bättre. Tillitet till EU Mål 3-finansieringen var alldeles för stor och när det 
blev väntetider på dessa ekonomiska resurser. Generellt ansåg Ceder den ekonomiska 
situationen vara mer utsatt än vad Kedbäck ansåg. 
 
Kvalitet: 
Kvaliteten på projektarbetet var ypperlig, enligt Ceder. Eftersom det i SHIFTs fall var 
frågan om god kvalitet i projektprocessen, och inte kvalitet i form av en slutprodukt, är 
det svårare att värdera utfallet av projektet. Ceder ansåg att det inte alls var svårt att 
värdera kvaliteten på SHIFTs process. Kedbäck ansåg att den kunde ha varit ännu bättre, 
men att den trots allt ändå höll en hög nivå. 
 
Risker: 
Kedbäck ansåg att det gjordes riskanalyser under projektets gång som i sin tur ledde till 
utveckling och förändring. Ceder höll inte alls med om detta och var inte ens medveten 
om någon sådan verksamhet hade gjorts i projektet. Än en gång visar sig skillnaden av 
ansvarsområden ge helt och hållet olika uttryck. 
 
Aktiviteter: 
Projektets aktiviteter gav de resultat man önskade, gällande mål och syfte, projektplan, 
tidsplan samt genomförande. Både Kedbäck och Ceder ansåg att så var fallet. 
 
Resultat: 
Resultatet av projektet var till stor belåtenhet enligt båda, på så gott som alla punkter. 
Målen uppfylldes och SHIFT växte till att bli en utvecklande mötesplats för nya 
företagare, i enlighet med det uppsatta syftet för projektet. 
 
Sammanfattningsvis kan det tydligt konstateras att skillnaden mellan de olika 
ansvarsområdena hos de två projektledarna gjorde att jag fick två relativt olika 
synpunkter på SHIFT. Fast det kan även påpekas att båda respondenter var mycket nöjda 
med slutresultatet av projektet. Trots vissa problem under resans gång blev resultaten av 
projektet klart lyckade. Detta bekräftades tack vare att både de kvalitativa och de 
kvantitativa målen uppnåddes samt att projektprocessen, enligt Kedbäck och Ceder, som 
helhet fick positiv feedback från så gott som alla av projektets intressenter. 
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4.2.2 Advent – ett portföljhanteringssystem 
 

4.2.2.1 Intervju med Advents projektledare Jens Enholm 
 
Enligt projektledare Jens Enholm har det funnits ett antal olika utmaningar i projektet. 
Han vill dela in dessa utmaningar i två kategorier; det som tillhör ÅAB och det som 
tillhör Advent. ÅABs utmaningar låg i att det egna datasystemet led av vissa brister samt 
att Advents datasystem skulle integreras med bankens redan bristfälliga system. 
Avsaknad av teknisk dokumentation och expertis från Advents sida utgjorde också en 
stor utmaning. Även vissa nya dataprogram var tvungna att integreras i det befintliga 
datasystemet och totalt blev det många extra arbetstimmar som lades på de tekniska 
delarna av projektet. Ett annat problem är att Advents datasystem är skapat för Microsoft-
miljöer, medan ÅABs eget datasystem är skapat i ett annat slags system, nämligen 
Novell. Dessutom var Advents system konfigurerat med amerikanska inställningar där till 
exempel tangentbordsinställningarna vållade en hel del problem. 
 
Vid en granskning av tidsplaneringen i projektet kan det konstateras att den var 
bristfällig. Det var några oväntade händelser som dök upp och det ursprungliga 
slutdatumet som var satt för projektet, den 31 maj 2004, överskreds väsentligt. Dessa 
oväntade händelser bestod först och främst av implementeringen av det nya datasystemet, 
men även integrationen av det till ÅABs befintliga datasystem blev svårare än väntat. 
Många olika delar i integrationen av Advents programvara var problemdrabbade och det 
gjorde som sagt sitt i överskridandet av den ursprungliga tidsramen. 
 
Enholm påvisade trots allt även några positiva delar av projektet. Vid en granskning av 
projektets mål, där en ökning av kundmassa per kundförvaltare var ett av huvudmålen, 
kan det konstateras att så också var fallet. Kundmassan ökade relativt snabbt till mellan 
tre och fyra gånger ursprunglig storlek. Dessutom ansåg Enholm att det ekonomiska 
stödet för projektet var alldeles tillräckligt. Trots att även de ekonomiska ramarna 
överskreds fanns där ett förtroende för slutprodukten och en vilja att satsa helhjärtat på 
den. Detta ansågs som ett positivt stöd i projektarbete då många av problemen dök upp. 
 

4.2.2.2 Intervju med Advents tekniska projektledare Yngve Helin 
 
Yngve Helin som var verksam som den tekniske projektledaren i Advent har även han 
vissa negativa erfarenheter av projektet. Han ansåg att projektet var väldigt stort i sin 
omfattning och då den hjälp som Advent lovat att erhålla inte höll måttet så fick han dra 
ett väldigt tungt lass på egen hand. 
 
Samarbetet inom projektet fungerade väldigt bra internt inom ÅABs projektdeltagare, 
men med de externa intressenterna fungerade det som tidigare nämnts inte alls. Problemet 
låg primärt hos de specialister som Advent skickade till ÅAB för att lära ÅABs tekniska 
expertis hur integreringen av de två datasystemen skulle genomföras. Advents konsulter 
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var inte tillräckligt tekniskt kunniga för att fungera på ett tillfredsställande sätt. 
Representanten från Advent lovade mycket, men höll inte sitt ord fullt ut enligt Helin. 
 
Advent gjorde inledningsvis en miss då deras egen mjukvara blev felaktigt installerad i 
det initiala skedet av projektet. Flertalet andra brister och felaktigheter gjorde att 
projektet överskred både tids- och kostnadsramarna som var uppsatta för projektet. 
Tidsramarna var det som överskreds allra mest och inom vissa delmoment överskreds 
tiden mer än dubbelt så långt som den var utsatt. Enligt Helin var detta i stort sett bara 
beroende på Advents representanters egna fel och brister. 
 

4.2.2.3 Svaren från intervjuerna med Advents projektledare 

 
Här kommer jag att sammanfatta det som framkom i intervjuerna med Advents 
projektledare och då med hjälp av Åttapunktsmodellen som utvärderingsmetodik.  
 
Syftesfrågan:  
Motivet till utvärderingen är att projektets ledning och dess intressenter vill granska samt 
utforska hur projektet har fortskridit samt utvecklats. Ett annat motiv är att få en extern 
åsikt om projektet eftersom att det är svårt att vara objektiv då personerna i fråga själva 
har deltagit i projektet. 
 
Organisationsfrågan: 
Det var ÅAB som tillsammans med Advent expertteam genomförde projektet. 
Organisationen kring projektet byggdes först upp internt och fick därefter hjälp utifrån i 
form av konsulter från Advent. Utvärderingen skedde slutligen internt och anledningen 
till detta var att projektets innehåll, till vissa delar, bestod av information som ÅAB inte 
gärna ville avslöja för konkurrenter.  
 
Insatsfrågan:  
Insatsen som utvärderas betraktar jag ha både ett egenvärde och att vara ett medel att nå 
någonting annat. I hänseendet att den har ett egenvärde kan projektet ses eftersom 
Advents programmering installeras i ÅABs datasystem för att verka som ett enskilt 
program. Det går dock även att se insatsen som ett medel att nå något större nämligen en 
ny sorts portföljhantering för ÅABs kunder och anställda. 
 
Förvaltningsfrågan:  
Det återfanns vissa former av problematik kring de administrativa processerna. 
Problematiken har tidigare nämnts och rent administrativt var många delar av projektet 
bristfälliga. 
 
Resultatfrågan:  
Slutprestationerna blev efter många om och men en positiv överraskning, inte minst 
gällande den ökade kundmassan per kundförvaltare samt även ett slutligen 
välfungerande, nödvändigt nytt steg inom bankens datasystem. 
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Effektfrågan:   
De faktorer som förklarar resultaten är främst att de tekniska projektdeltagare, som ÅAB 
deltog med i projektet, verkligen fick visa vad de går för. En stor anledning till att 
projektet alls blev genomfört var just det faktum att ÅABs egen personal fick hitta på 
lösningar på de problem som Advents datakonsulter skapade. 
  
Bedömningsfrågan:  
Kostnadseffektivitet är ett av utfallen som projektet föranledde samt även en av de 
ursprungliga målsättningarna. Bedömningsfrågan är alltså i detta fall helt beroende av 
syften och målsättningar för projektet. 
 
Användningsfrågan:  
Utvärderingen bör användas i den fortsatta beslutsprocessen. Det fanns flertalet lärdom 
som kunde dras från utvärderandet av projektet Advent. En av dessa var att alltid göra en 
omfattande forskning av möjliga samarbetspartners. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att projektet drabbades av ett antal olika problem. Det var 
felaktiga datasystem, inkompetent ”expertis”, integrationsproblematik och det uppkom 
även ”gamla” fel i befintliga dataprogrammen som gjorde att projekt drog ut på tid och 
budget. Positiva inslag i projektprocessen var de ekonomiska förutsättningar som gavs 
samt att projektets slutmål uppnåddes. Således var resultatet av projektarbetet positivt 
trots flertalet felaktigheter under projektets gång.  
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5. Analys 
 
Här kommer jag att presentera vad jag kommit fram till i min undersökning. Jag kommer 
även att knyta ihop teoridelarna med den insamlade empirin och presentera resultatet av 
dessa dela samt besvara mina frågeställningar. 
 
I och med att Åttapunktsprogrammet och Reflectmetodiken består av olika syner på 
utvärdering bör det förtydligas att de två projektutvärderingsmodellerna inte är alldeles 
enkla att jämföra. Aspekter där modellerna skiljer sig åt är exempelvis att 
Åttapunktsprogrammet är ämnat för utvärdering inom den offentliga sektorn medan 
Reflectmetodiken är helt och hållet anpassningsbar till valfritt projekt. En annan skillnad 
mellan de två metoderna är de faktum att Reflectmetodiken är specialanpassad för 
projektutvärdering medan Åttapunktsprogrammet är en modell som inte bara används i 
utvärderingar av projekt utan även som modell i verksamhetsutvärderingar eller 
utvärderingar av program. Vidare går Reflectmetodiken mer in på djupet i en specifik 
verksamhet, medan Åttapunktsprogrammet snarare är en överskådlig bild av en 
projektutvärdering eller annan slags verksamhet. 
 
Trots dessa skillnader upplever jag att båda metoderna har sina respektive styrkor och är 
därför intressanta att granska. En välavvägd integrerad modell av dessa två är, enligt mig, 
en bra start som utvärderingsprototyp och detta är vad min analys kommer att utmynna i. 
 
Intervjuarens erfarenhet är av olika stor vikt i de två utvärderingsmodellerna. För att 
kunna utnyttja Reflectmetodiken på bästa sätt anser jag att den som ställer 
intervjufrågorna bör ha erfarenheter av tidigare projektutvärderingar. Att det förekommer 
så kallade kontrollfrågor är något som en van projektutvärderare antagligen uppskattar 
mer än vad jag gjorde vid dessa första intervjuer. När den som ställer frågorna har 
erfarenhet av projektutvärdering kan hon agera på ett friare sätt utifrån det givna 
materialet. I dessa fall fungerar frågorna mer som stöd om intervjusamtalet leder in på 
något sidospår eller tappar rätt inriktning. Jag, en oerfaren projektutvärderare, kände mig 
istället begränsad då jag i stor utsträckning följde Reflectmetodikens intervjuprotokoll. 
Jag upplevde många frågor som upprepningar, vilket antagligen berodde på att jag ställde 
frågorna rakt av från intervjuprotokollet och därför finns det en risk att intervjuprocessen 
inte blev utnyttjad till sin fulla potential. Jag anser att en erfaren projektutvärderare nog 
inte hade upplevt situationen på samma sätt. 
 
Som intervjuare krävs det även att du är väl insatt i ämnet som intervjun innefattar och 
anledningen till detta är att du skall kunna få ut det mesta av intervjutillfället. Erfarna 
projektutvärderare kan, i större utsträckning, ”samspela” med intervjurespondenten under 
utvärderingstillfället och det är enligt mig en förutsättning för att använda sig av 
Reflectmetodiken. Hallström, den ena av Reflectmetodikens grundare, bekräftade även 
detta. Han menade att utvärderingsmetodiken helst skall fungera som ett hjälpmedel i 
projektutvärderandet så att koncentrationen kan fokuseras på andra viktiga delar av 
utvärderingsprocessen. Därför har erfarna utvärderare mer användning av metodiken. Att 
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vara lyhörd inför externa faktorer såsom kroppsspråk, tonläge, att läsa mellan raderna 
samt att vara medveten om hur ens egna preferenser påverkar hur man utvärderar 
resultatet av intervjun är andra viktiga faktorer i Reflectmetodiken. Detta påpekar 
upphovsmakarna tydligt i den utbildning som alla licensierade Reflectusutvärderare 
genomgår. Åter kan ses att erfarenhet är av stor vikt i Reflectmetodiken. 
 
Åttapunktsprogrammet är, i motsats till Reflectmetodiken, en mer översiktlig 
utvärderingsmetod och även ett enklare styrmedel i en utvärdering enligt min mening. Jag 
upplevde under intervjuerna med Advents projektledare att modellen var strukturellt 
lättbegriplig och att formulerandet av egna följdfrågor fungerade på ett smidigt sätt. I 
fallet med Åttapunktsprogrammet kände jag att jag hade fria händer att ställa frågor som 
jag själv ansåg lämpliga. Enligt Reflectmetodikens grundare betonas förmågan att på ett 
fritt sätt använda metoden, men som tidigare nämnts så upplevde jag som nybörjare att 
detta var svårt att genomföra. För min egen del, i rollen som utvärderare för första 
gången, var Åttapunktsprogrammet enklare att använda än Reflectmetodiken just tack 
vare att jag inte kände mig lika bunden till färdigt specificerade frågeställningar. 
 
Jag upplevde alltså att Åttapunktsprogrammet var enklare att använda då den, som 
tidigare nämnts, var mer lättbegriplig. Jag anser ändock att Reflectmetodiken är att 
föredra eftersom den för erfarna utvärderare ger en djupare inblick i projektutvärderingar. 
Jag upplever att det finns flera nivåer i Reflectmetodiken, vilket i slutändan kan ge en 
mer nyanserad projektutvärdering.  
 
I den integrerade modellen som jag själv har valt att skapa är den första punkten val av 
utvärderingsinriktning. Jag föredrar en djupgående, mer nyanserad variant av utvärdering 
likt Reflectmetodiken. Därför uppkommer även ett krav på en högre grad av erfarenhet av 
utvärderingar.  
 
Ytterligare en skillnad mellan de två utvärderingsmetoderna är i vilket skede av 
projektarbetet utvärdering skall genomföras. I Reflectmetodiken sker utvärderingen 
genomgående och det är därför lättare att kontrollera projektarbetet. Macheridis stöder 
dessa synpunkter då han uttrycker, på samma sätt som utvecklarna av Reflectmetodiken, 
vikten av att starta utvärderingsarbetet redan under planeringsstadiet av ett projekt. 
Anledningen till det är att redan från början vara medveten om hur situationen i 
projektarbetet ser ut. Scriven beskriver en dylik utvärdering som formativ. 
 
Inom Reflectmetodiken finns det en uttalad tidpunkt då projektutvärderaren initierar det 
första utvärderingstillfället. Genom att göra det kan vissa delar av projektarbetet tidigt 
justeras eller förändras för att nå den tilltänkta målsättningen. Reflectmetodikens 
mångfald av fokusområden gör att projektledningen, tack vare utvärderingsinsatser på ett 
tidigt stadium, klarar av att förändra och justera delar av projektarbetet som är på väg i fel 
riktning. Idén bakom att utvärdera under ett tidigt stadium är således att slippa göra 
omvälvande förändringar under ett sent skede i projektarbetet. Istället finjusteras 
förändringar genomgående med vad Reflectus AB kallar ”kirurgisk projektledning”. 
 



40 

 

Åttapunktsprogrammet är, på motsatt sätt, det Scriven benämner som en summativ 
projektutvärderingsmodell. Med detta menas att utvärdering sker efter projektets slut och 
då med stort fokus på att insatserna har lett till de resultat som förväntades då projektet 
planerades. Vedung förespråkar en summativ projektutvärdering och anser att en 
utvärdering är ”noggrann efterhandsbedömning” som således inte kan göras på förhand. 
Författaren menar att det i sådana fall handlar om prognosmakeri och anser att det inte 
passar hans definition av utvärdering.  
 
Jag anser, i likhet med Reflectmetodiken och Macheridis, att utvärderingen av ett projekt 
bör ske genomgående. Detta då jag anser att en utvärderingsmodell bör kunna fungera 
som ett verktyg för att kontrollera och korrigera eventuella fel som uppstår under 
projektets gång. Jag upplevde även efter mina utförda utvärderande intervjuer, som 
samtliga genomfördes efter respektive projekts slut, att kunskapen om projekten inte var 
fullständig. Jag tror däremot att om jag hade haft möjlighet att delta under projektens 
gång hade bilden av de två projekten kunnat bli mer omfattande och komplett.  
 
Jag anser även att en utvärderingsprocess som sker genomgående kan bidra med kunskap 
och hjälp för projektledarna. Exempelvis gällande projektet Advent, som stötte på viss 
problematik under projektets gång, kunde en projektutvärderare ha bidragit med kunskap 
och information som i förlängningen eventuellt kunde ha oskadliggjort eller förhindrat 
hoten. Istället var Advents projektledare tvungna att själva hantera problematiken i 
projektet. En utvärderare, oavsett av intern eller extern härkomst, hade kanske kunnat 
förhindra problemen eller i alla fall delar av dem. 
 
Mitt andra steg i den integrerade modellen blir enligt ovanstående resonemang; tidpunkt 
för utvärderingsarbetet. 
 
Macheridis påvisar två olika kategorier i utvärderingar, kvantitativa och kvalitativa 
faktorer. Kvantitativa faktorer innefattar bland annat lönekostnader, ekonomiska ramar 
samt andra administratoriska uppgifter. Kvalitativa faktorer handlar snarare om 
projektarbetarnas utveckling av kunskap och kompetens. Eftersom projekt oftast är 
avgränsade i aspekterna tid, kostnader samt mål är det viktigt att se projektet från ett 
vidare perspektiv. Det är där som de kvalitativa faktorerna kommer in. Vad har projektets 
intressenter fått ut av arbetet och hur kan detta resultat komma till användning i 
framtiden? 
 
Sett till de två utvärderingsmodellerna är kvalitativa faktorer den gemensamma 
nämnaren. I fallet med Reflectmetodiken fanns både kvantitativa och kvalitativa faktorer, 
medan Åttapunktsprogrammets frågeställningar endast var kvalitativa i sin utformning. 
Trots att jag anser att de kvalitativa faktorerna är viktigast i en utvärderingsmodell så är 
en kombination av de två faktorerna att föredra då det ger en bredare förståelse för 
utvärderingen. 
 
Jag upplevde, som tidigare nämnts, att Reflectmetodiken gav mig en bredare förståelse 
för projektet som jag utvärderade. Ytterligare en anledning till detta anser jag bland annat 
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vara att det fanns både kvalitativa likväl som kvantitativa frågeställningar i 
utvärderingsmodellen. Därför är den tredje punkten i min egen utvärderingsmodell typ av 
frågeställningar. 
 
Min nästa punkt i den integrerade modellen berör huruvida utvärderingen skall 
genomföras av en extern eller intern utvärderare. Behovet av en objektiv, extern 
utvärderingspart betonas av Monica Lööw samt skaparna av Reflectmetodiken medan 
Åttapunktsprogrammet endast ifrågasätter om utvärderingen skall genomföras internt 
eller externt. Anledningen till ifrågasättandet är att då ett projekt utvärderas intern finns 
det en risk att utvärderingen inte blir helt och hållet sanningsenligt. Det finns en 
problematik i och med att den som blir vald att utvärdera projektet kan ha ett personligt 
band till det och därmed kanske inte vill ta upp vissa delar som kan ses negativa. Det 
kanske är en kollega som ligger bakom en mindre lyckad insats och då blir det genast 
extra känsligt att påpeka en dylik sak. En extern part blir däremot en dyrare kostnad och 
har inte heller samma insikt i projektarbetet som den interna motsvarigheten har. Jag 
anser att en projektutvärdering bör genomföras av en extern part för att få en objektiv och 
mer sanningsenlig bild av projektarbetet. Därför är punkt fyra i min egen modell; 
utvärderingspart. 
 
Vidare behöver en utvärderingsmodell, för att fungera på ett adekvat sätt, uppmärksamma 
och hantera viss problematik som kan uppstå i ett projekt. Enligt Åttapunktsprogrammet 
är det viktigt att ta sig an syftesfrågan, alltså vilket syfte projektutvärderingen har. Det 
kan ibland finnas olika förväntningar hos intressenterna kring projektet och det är därför 
viktigt att fokusera på vad som efterfrågas. En projektutvärdering är ett beställningsarbete 
och därför måste utvärderingen säkerställa att den genomförs på ett riktigt sätt. Jan 
Magnusson beskriver också detta problem. Han frågar sig även vilka de bakomliggande 
orsakerna till att en utvärdering upprättas är. Är skälen att man vill utvärdera vad som 
verkligen gjorts eller finns det risk att misstänka att utvärderingen skall genomföras för 
att legitimera ett projekt eller övertäcka misslyckade resultat? 
 
I de fall där utvärderingsuppdraget väljs och bekostas av upphovsmännen till projektidén 
finns det en risk att en dylik situation kan uppstå. I fallen med SHIFT och Advent 
uppfattade jag inte något av dessa problem. De problem som har dykt upp under 
projektets gång försöktes inte täckas över av projektdeltagarna. Trots att denna 
problematik inte uppkom under mina fallstudier anser jag ändå att det är viktigt att vara 
medveten om detta som utvärderare. Detta faktum är vad jag valt att ta upp som punkt 
fem i min modell, nämligen anledningen till utvärdering. 
 
Med Vedungs definition av utvärderingar, det vill säga att den bör ge lärdom för framtida 
arbete, och med mina egna vunna insikter från Reflectmetodiken samt 
Åttapunktsprogrammet i åtanke anser jag att en utvärderingsmodell bör bestå av följande 
delar för att fungera på ett adekvat sätt; 
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• Val av utvärderingsinriktning (ställer krav på erfarenhet av utvärderingsarbete) 
• Tidpunkt för utvärderingsarbetet (skall ske genomgående under projektets gång) 
• Typ av frågeställningar (kvantitativa samt kvalitativa frågor) 
• Utvärderingspart (skall genomföras av en extern, oberoende part) 
• Anledningen till utvärdering (försöker problem överskuggas eller legitimeras?) 

 
Ovan har jag sammanställt fem punkter, vilka jag anser vara viktiga för att en 
utvärderingsmodell skall fungera på ett adekvat sätt. Modellen är på inget sätt komplett i 
sin utformning, men med hänseende till de utvärderingsmodeller jag har studerat samt 
med den forskning jag har utfört har jag kommit fram till att dessa är de mest 
framträdande beståndsdelarna. Naturligtvis finns det flera delar som utvärderingar bör 
innehålla, men dessa är de mest grundläggande och finns där naturligt då det handlar om 
projektutvärdering. Exempel på dessa delar är utvärderingens mål och syfte samt 
resultaten av projektet. 
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6. Slutdiskussion 
 
I den här delen av min uppsats sammanfattar jag min tankegångar kring och resultatet av 
min studie. Avslutningsvis ger jag förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
 
Utifrån studiens frågeställning har jag försökt svara på två frågor där den ena utgjordes av 
hur de två utvärderingsmodellerna fungerar. Både mina egna erfarenheter och den 
teoretiska referensram som jag har valt i min studie bekräftar att Reflectmetodiken är en 
utvärderingsmodell som kräver mycket av den individ som genomför utvärderingen. När 
utvärderaren har lärt sig dess användningsområde är den däremot mycket kvalitativ och 
mångfasetterad. Andra viktiga beståndsdelar i metodiken är även att den står för en tydlig 
struktur och att den på ett noggrant sätt, i och med att den används i ett formativt syfte, 
kan påvisa vilka beståndsdelar som bör förändras under projektets gång. Detta för att på 
ett så smidigt sätt genomföra förändringar, innan uppkomna problemen vuxit sig för stora 
eller är för långt gångna. 
 
Vedungs Åttapunktsprogram består av lösare ramar samt lite enklare utformning och är, 
enligt min mening, därför inte heller lika strukturerad eller slagkraftig som 
Reflectmetodiken. Åttapunktsprogrammet är summativ i sitt slag vilket innebär att 
utvärderingen genomförs då projektet är avslutat. Åttapunktsprogrammet behöver inte 
nödvändigtvis användas till utvärdering av projekt utan kan även genomföras av 
verksamheter i allmänhet. Reflectmetodiken är däremot helt och hållet avsedd för 
utvärdering av projekt. 
 
Den andra frågan jag ställde var hur en utvärderingsmodell bör se ut för att fungera på ett 
adekvat sätt. Jag kom fram till en, med utgångspunkt från de två olika 
utvärderingsmodellerna, integrerad modell med fem specifika beståndsdelar. 
 
Den första punkten tar upp hur utvärderingsinriktningen bör se ut. På vilket sätt ska 
utvärderingen angripas? Krävs en djupgående utvärderingsmodell eller räcker det med en 
allmängiltig, lättöverskådlig utvärderingsform? Jag anser att den djupgående 
utvärderingsinriktningen alltid är att föredra då den ger en mer nyanserad bild av 
utvärderingen i fråga. Punkt nummer två behandlar valet av summativ eller formativ 
utvärdering. Vilken form passar bäst i den utvärdering som skall genomföras? Här 
föredrar jag den formativa utvärderingen eftersom en utvärdering som sker genomgående 
under projektets gång på ett bättre sätt kan vara till hjälp för att styra projektet i den rätta 
riktningen. Nästa punkt tar upp vilken typ av faktorer, kvalitativa eller kvantitativa, som 
utvärderingen bör bestå av. Åttapunktsprogrammet består till exempel av kvalitativa 
faktorer, medan Reflectmetodiken innehåller båda typer av faktorer. Jag föredrar helst 
den kvalitativa inriktningen på en utvärdering, men om det går att använda sig av både 
kvalitativa likväl som kvantitativa faktorer blir utvärderingen än mer komplett i sin 
utformning. Punkt nummer fyra som jag valde att ta upp i min modell är valet av internt 
eller externt genomförd utvärdering. Här är valet helt fritt, men personligen tycker jag att 
en extern utvärderare får en rättvisare bild av det som utvärderas. Slutligen tog jag upp en 
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punkt som frågar vad anledning till utvärderingen är. Vad är syftet med utvärderingen 
och vem vill ha detta utrett? Det är viktigt att vara medveten om anledningen till 
utvärderingen då det som utvärderas annars kan tappa sanningshalt eller 
verklighetsförankring. Är utvärderingen efterfrågad för att kunna legitimera ett projekt 
som inte nödvändigtvis är allt för lyckat eller vad vill de som beställer utvärderingen ha 
för svar? Här gäller det med andra ord att vara väldigt tydlig med att utreda exakt vad 
som skall utvärderas för att på så sätt kunna leverera det som efterfrågas och att göra det 
på rätt sätt. 
 
Som jag tidigare nämnt i analysavsnittet anser jag det viktigt att poängtera att 
ovanstående beståndsdelar endast kan utgöra grundstommen i en utvärderingsmodell och 
att det därtill även bör kompletteras med fler västentliga faktorer i en adekvat 
utvärderingsmodell. Den integrerade modell som jag skapade påminner delvis om 
Reflectmetodiken. Anledningen till detta, tror jag, har att göra med att jag spenderat mest 
tid med att studera denna specifika modell och är således i viss utsträckning mer insatt i 
just denna metod. Därmed kan även bekräftas att jag personligen föredrar 
Reflectmetodiken som utvärderingsmodell framför Åttapunktsprogrammet. 
 
Som förslag på fortsatta studier skulle det till exempel vara intressant att utvärdera ett 
enda projekt med hjälp av de båda utvärderingsmodellerna. Vid en sådan forskning skulle 
skillnaderna mellan Reflectmetodiken och Åttapunktsprogrammet eventuellt kunna bli 
ännu tydligare. Förslag på andra val av fortsatta studier kunde vara en mer djupgående 
analys av Reflectmetodikens olika fokusområden samt deras placeringar och viktningar 
på Reflectus positioneringskarta. 
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