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• Vår presentation kommer att anknyta till två av konferensens 
frågeställningar: 

• Hur kan utvärderingar och andra granskningsformer 
utformas så att de främjar (och inte motverkar) tillit?

• Hur förhandlas utvärderingspolicy, utvärderingspraktik och 
utvärderingsresultat mellan olika aktörer på 
utvärderingsfältet? Och hur påverkas maktrelationer och 
maktutövning av sådana förhandlingar?



Vad menar vi med idéburna verksamheter i 
det civila samhället?
• Enheten ska vara en formell 

organisation;
• Det ska inte finnas någon 

vinstutdelning, eventuellt 
ekonomiskt överskott ska inte ges 
tillbaka till någon form av ägare 
eller huvudman;

• Enheten ska vara institutionellt 
skild från den myndighetsutövande 
delen av den offentliga sektorn;

• Enheten ska vara självstyrande;
• Medlemskap eller deltagande i 

enheten får inte vara 
tvångsmässigt.

(SCB 2011, Det civila samhället, s.11)



Antagande i resursberoendeteori: 
kontroll begränsar autonomi
…det vill säga…

beroendet av externa resurser antas ha en negativ effekt på en 
organisations möjligheter att uppnå och upprätthålla organisatoriska 
värden, mål och kopplat till det, identitet. 
Autonomi ses som nyckeln för att upprätthålla värden och integritet.



Antagande i resursberoendeteori: 
kontroll begränsar autonomi
Mångahanda resursmöjligheter:
- Medlemsavgifter
- Gåvor, donationer
- Försäljning
- Bidrag
- Projektmedel
- IOP
- Ersättning för utförda prestationer
- Sociala investeringare

Beroenderisker:
- Friktion och spänningar mellan 

finansiärers och idéburen 
verksamhets målbilder

- Målförskjutningar
- Särkoppling
- Likformning
- Manipulation
- Skadad legitimitet
- Begränsad innovationskapacitet



Antagande i resursberoendeteori: 
kontroll begränsar autonomi
Men hur då?
• På vad sätt påverkar återkopplingsrelationers karaktär 

organisationers autonomi?
• Hur nyttjar organisationer sitt handlingsutrymme?
• Kan vi lära oss mer om relationen mellan kontroll och autonomi?



En teoretisk utgångspunkt: 

Den nyinstitutionella teoriskolans fokus på anpassning till 
institutionella omgivningar och därmed likformning (isomorfi), 
kan lägga aktörernas (organisationernas) handlingsutrymme i 
skugga. Dessutom är det viktigt att uppmärksamma att de 
institutionella omgivningarna är heterogena. 

Syfte: att utveckla vår förståelse kring idéburna organisationers 
aktörskap – ett aktörskap som formats, men inte avgjorts av de 
institutionella omgivningarna.

Se Oliver (1991); Pache & Santos (2010)



En empirisk utgångspunkt: 

Relationen mellan en idéburen tjänsteleverantör och
uppdragsgivare (ofta i offentlig sektor) eller annan
finansiär kan ofta karaktäriseras av maktobalans
(finansiellt beroende, standardiserande
redovisningsregimer, kontraktskrav).

Ändå ser vi i våra fallstudier (och tidigare studier) ett
stort engagemang där organisationerna motstår
likriktning och anpassning till externa parter.                   
Vi ser att de lägger energi på att utforma sina egna
utvärderings- och återkopplingsformer. 

(Arvidson & Linde 2017, Arvidson, Linde & Scaramuzzino 2018)



Vi undersöker aktörskapet genom begreppet diskretion/handlingsutrymme

Organisatorisk diskretion formas av:
diskretionära gränser (institutionell kontext)
diskretionära överväganden/resonemang (samspel inom 
organisationen: bedömning av omvärld, situation, handlingsalternativ)
(Discretionary reasoning is definied as ”the cognitive activity carried out by an agent when he or she is making
judgements and decisions under conditions of indeterminacy” (Wallander & Mollande 2014:809).

Denna teoretiska modell hjälper oss att undersöka gränssnittet mellan den institutionella 
kontexten och organisationen.



Fallstudier: fyra idéburna (nonprofit) 
organisationer, med olika avtalsrelationer
• Äldreboende                                 avtalsfinansierat

• Småskaligt integrationsarbete    IOP (Ideellt Offentligt Partnerskap)

• Rättighetsbaserat arbete            bidrag (verksamhets- och projektbidrag)

• Hemlöshetsarbete                       gåvofinansierat



Accountability = en relation i ett an-svar, 
en återkopplingsrelation

Vad är det vi studerar?



Äldreboende
> 25 anställda, avtalsfinansierat efter upphandling
Diskretionära gränser

Upphandlingsansvarig i kommunen:                          
Med jämna mellanrum så kollar vi upp att dom 
är hela och rena: betalar sina skatter och är 
finansiellt stabila.

Vårdansvarig i kommundel om hur hen förhåller 
sig till årlig brukarenkät: Kritisk, väldigt kritisk.

Oklart lokalt uppföljningsansvar pga kommunal 
omorganisation

Diskretionära bedömningar

Chef Vård & Boende: När man väl har fått en 
upphandling så är det ju inte precis så att dom 
ringer ner en. Då är dom nog ganska nöjda om 
man gör det man ska.
Det som jag tycker är viktigt att återkoppla är att 
vi, den idéburna sektorn, är en verksamhet med 
stor kompetens, och stor erfarenhet. Och inte bara 
ett hjärta. Det finns en hjärna också.
Dokumenterar för det fall att granskning kommer



Lokala integrationsinsatser i ideell förening,
inga anställda, enbart föreningsaktiva, IOP
Diskretionära gränser

Från organisationsbidrag (”för att 
finnas”) till IOP (”uppdrag att 
utveckla någonting”).
Kommunchef: att man vill ha ut 
någonting nytt utav ideell sektor.
Hur partnerskapet ska utvärderas 
måste man komma överens om.

Diskretionära bedömningar

Frivillig ledare: Vi har aldrig fått 
några krav från kommunen att 
utvärdera. För mig är det en 
självklarhet att man gör det.
Ordförande: Med IOP kommer det 
att komma andra krav.
Regionansvarig: Utvärderingar har 
ett strategiskt syfte



Rättighetsarbete, på enskilda klienters uppdrag
< 10 anställda, inga volontärer, projekt- och 
verksamhetsbidrag, inkubatorstöd
Diskretionära gränser

Kunskapsstiftelsen: granskning av syfte; besök i 
verksamheten; följ upp och se nyttan för 
målgruppen!; två narrativa rapporter/år. 

Näringslivsstiftelse som ”investerar” via 
inkubatorprogram: identifiera effekter! 
Auditprocesser. Indikatorer och mätverktyg. 
Träna marknadsföring. 

Arvsfonden: Ekonomi, aktiviteter, 
måluppfyllelse, avvikelser.

Diskretionära bedömningar
Verksamhetsledare: Vi är ju en 
idéburen organisation, så då måste man 
ju ha en idé. Vi ska inte bara lösa något 
problem som någon annan har gett till 
oss, utan vi har ju en idé! Och den ville vi 
testa.
Ordförande: Tänk smart, välj finansiärer 
som vill det vi står för och vill göra.



Insatser för hemlösa
> 10 anställda + volontärer, gåvofinansierat
Diskretionära gränser

Insamlingskontroll genom 
Frivilligorganisationernas 
insamlingsråds kvalitetskod, inkl. 
effektrapport (Vad åstadkommer 
organisationen?).
Revisor: Om ambitionen är att låta Kalle 
slippa frysa, så skriv det! Då kan man 
åtminstone mäta antalet sängplatser, 
men också skaffa kunskap som 
synliggör målet. Då kanske det är er 
effekt.

Diskretionära bedömningar

Socialchefen: Vi måste ha ordning på 
våra siffror. Du som gåvogivare måste 
kunna veta: vad är det som händer med 
pengarna här. 
Insamlingschefen: Vad är det du vill 
läsa? Man vill ju läsa om dom lyckade 
historierna! Insamlingsidé: Ge dom 
hemlösa en säng!
Hemlöshetschefen: Bort från ”plåster-
på-såren”! Vi skriver debattartiklar om 
kommunens ansvar för hemlösa!



Äldreboende Integrationsarbete Rättighetsarbete Hemlöshetsarbete

Vem utövar 
kontroll?

Flera kommunala 
instanser, 
okoordinerade.
Socialstyrelsens 
brukarenkät.

Oklart vad 
gemensamt 
uppföljningsansvar 
innebär (IOP-avtal).

Egenkontroll, med 
taktisk och strategisk 
baktanke;

Proaktiv kontroll 
utövas av sociala 
investerare;
Reaktiv kontroll 
utövas av 
bidragsgivare

Egenkontroll och 
redovisning i 
relation till ett 
ansiktslöst 
gåvogivarkollektiv

Äldreboende Integrationsarbete Rättighetsarbete Hemlöshetsarbete

Återkopplings-
mått

Externt 
definierade;
I hög grad 
standardiserade;
Anses ha låg 
validitet

Internt definierade Interaktivt 
definierade

Internt definierade,            
men inte i 
konsensus



Hur förhandlas utvärderingspolicy, utvärderingspraktik 
och utvärderingsresultat mellan olika aktörer på 
utvärderingsfältet? Och hur påverkas maktrelationer och 
maktutövning av sådana förhandlingar?

Autonomi främjas om utvärderingspraktik, - policy och –
resultat förhandlas.
Motverkande faktorer: När dialog inte är för handen.

Autonomi främjas om kontrollen (mekanismer, former, mått) 
definieras.
Motverkande faktorer: Oklarhet om kontrollens former, bl.a. i 
avsaknad av dialog/dialogpart, skapar osäkerhet stress, 
frustration. 

Autonomi främjas om verksamheterna ges stöd (kompetens, 
nätverk och resurser) att utveckla återkopplingsmått.
Motverkande faktorer: Ansvaret läggs på verksamheter med 
svag utvärderingskompetens.



Hur kan utvärderingar och andra granskningsformer 
utformas så att de främjar (och inte motverkar) tillit?

Tillit främjas om det finns en tydlig part (finansiär, 
uppdragsgivare, kontrollant).
Motverkande faktorer: Parter med uppdelade och ibland 
oorganiserade uppföljningsansvar skapar osäkerhet och 
irritation.                                                                                               
Ansiktslöst gåvogivarkollektiv skapar stress.

Tillit främjas om den kontrollerande artens intressen är 
tydliggjorda.
Motverkande faktorer: Ointresse, vag kompetens, svagt 
koordinerade intressen.

Tillit främjas om återkopplingsmåtten syns relevanta.
Motverkande faktorer: När utrymme inte ges att (redo)visa 
verksamheternas kompetens och kapacitet.   
När givna mått inte anses valida.                                                       
När det finns olika tolkningar av vad slags ”effekter” 
verksamheten ska leda till.

Att fundera kring:
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