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Utvärdering av KUB-projektet 
Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall 

Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan, 

Högskolan i Borås, 2012-09-04 

 

Agenda idag 
 

 Presentation av forskarteamet 

 Potentiell utvärderingsmodell 

 Forskarnas roll 

 Frågor och diskussion 

Presentation av forskarteamet 

 

 

 Cecilia Gärdén, universitetslektor, BHS 

 Karen Nowé Hedvall, universitetslektor, BHS 

 Claes Lennartsson, universitetsadjunkt, BHS 

 Roger Blomgren, docent, BHS 

 

 

 September 2012 till hösten 2014 (?) 

 Budget: ca 480 000 kr 
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Utvärderingsmodell 

 Enligt kravspecifikationen: långsiktighet, förutsättningar för långsiktiga 
effekter, projektets arbetsmetoder och aktiviteter i relation till syfte 
och mål, projektorganisationen, samverkan mellan berörda 
organisationer gällande jämlika relationer, lärande, erfarenhetsutbyte 
och engagemang, jämställdhetsintegrering, tillgänglighet, projektets 
resultat… 
 

  Utifrån ovanstående: 

 Uppnår projektet sina mål och syften?  
Hur fungerar projektorganisationen utifrån olika aktörers perspektiv? 
Hur tas resultaten i projektet om hand gällande långsiktighet? 

 

Frågor utvecklas i samspel med ledningsgruppen, följs upp regelbundet. 
 

 
 

 

 

 

forts. 

 Processutvärdering och effektmålutvärdering med 

forskningsanknytning 

 Forskning om: biblioteksutveckling, biblioteken som lärande 

miljöer, organisations- och projektteori, kompetensutveckling, 

arbetsmetoder i biblioteksmiljö, utvärderingsteori , 

användarstudier 

 En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Intervjuer, elektroniska enkäter, dokumentanalys och 

observation/fältstudier  

 Skriftliga och muntliga delrapporter, seminarium, rapport. 

Bloggen?  

 E-post, telefon, videokonferenser, IRL 

 

I samråd med projektledningen… 

Tidplan  Datainsamling och analys  Lärtillfällen  Kommunikation  

Hösten 

2012 

Analys av projektets mål 

och syften 

(dokumentanalys) 

Utvärderingsteamet har ett 

möte med ledningsgruppen 

Information om 

utvärderingen vid 

lärseminarium 

Resultaten av 

kompetenskartläggningen 

analyseras i relation till 

utvärderingsinsatsen 

(dokumentanalys) 

En gemensam 

kommunikationsplan läggs 

upp 

Deltagarnas förväntningar 

samlas in och 

sammanställs  

Kommunikation med 

ledningsgruppen enligt 

kommunikationsplanen 

t ex genom e-post eller på 

gemensam plattform 

Observationer av 

möten/seminarium  
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Tidplan  Datainsamling och analys  Lärtillfällen  Kommunikation  

Våren 2013 Workshop och föredrag om 

utvärdering som utveckling 

Blogginlägg 

Observationer av 

kompetensutvecklings-

insatser vid några utvalda 

kommuner 

Dokumentanalys av 

projektets progression 

Metodstöd på vetenskaplig 

grund inom kompetens-

utvecklingsinsatserna  

Kommunikation med 

ledningsgruppen 

enligt 

kommunikationsplan

en  

t ex genom e-post 

eller på gemensam 

plattform 

Delrapport: 

Avstämning av 

aktiviteter och 

metoder mot 

projektets mål: 

presentation vid 

seminarium 

Forskarens roll 
 Interaktiv forskning/följeforskning/aktionsforskning 

 Idé: ömsesidigt utbyte, dialog, bidra till att projekt bättre styr mot sina mål, 

strategisk omorientering, skapa lärande och offentlig debatt, framåtsyftande 

 ”Människors konstruktion av verkligheten” 

 Balansgång mellan närhet och distans  

 Forskningsetiska riktlinjer om kunskapsspridning. (Även forskningsteamet får 

nyttjanderätt av resultaten?) 

 Viktigt att kontinuerligt diskutera: krav från uppdragsgivaren, relation mellan 

forskare och uppdragsgivare, etik, hur forskningsprocessen framskrider 

För er: 

+ nya infallsvinklar 

+ teoretiska perspektiv 

+ legitimering av projektet, tyngd 

- osäkerhet 

- arbetsbelastning (svara på frågor, ”tvingas” reflektera) 

- kulturkrockar 

Funderingar kring projektets mål 

och syften 

 SWOT-analyserna har hittills använts till att identifiera 

problem, hinder, och effekter – men vilka är de 

styrkor och möjligheter som kan hjälpa projektet att 

uppnå målet? 

 

 Vilka krav är rimliga att ställa: 

◦ På ”framtidens bibliotek”? 

◦ På de anställdas kompetens? 

◦ På detta projekt? 

Eller – var kan detta projekt göra skillnad? 
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Diskussion 

 På vilka sätt önskar ni att vi samlar in 

information om projektets processer, 

deltagarnas upplevelser och resultaten? 

 

 På vilka sätt önskar ni få återkoppling om vårt 

arbete? 

 

 Hur vill ni (i chefsgruppen) utnyttja 

följeforskningens potential?  


