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Abstract 
As an innovation Evidence-Based Practice (EBP) is designed as a tool for clinical problem 

solving. According to its theory of use EBP will bring a difference for policy makers, for 

professionals, for researchers and for service users. One question to be asked is whether EBP 

actually leads to the radical social change it is designed to accomplish. The aim of the study is to 

describe and analyse the outcome of the effort to establish EBP, with a focus on the case of social 

work in Sweden. The research questions are: What is EBP? Why are efforts made to establish 

EBP? What is the outcome of the EBP project? How can the outcome of the EBP project be 

explained? 

The case study was conducted on a critical realistic meta-theoretical ground with a focus on 

explanation of social change with an explicit actor-structure perspective. Methodologically, a 

narrative synthesis of studies was made. As a complement primary data were collected to fill 

empirical gaps. The state of things was described before and after the EBP-initiatives. Several 

helping theories – Kuhn’s theory of paradigm, program theory, neo-institutional theory and 

theory of diffusion – were used to analyse the empirically mapped outcome of the EBP project. 

The results show that the import of the original model of Evidence-Based Medicine (EBM) to 

social work is a part of a wider social movement in the helping and educational professions. The 

new model has influenced social work as a discipline, as a field of practice and as a field of 

policy. There are examples of full-scale implementations of EBP, although EBP has not reached 

a general status as daily practice. Some obstacles remain. 

The gradual adaption of EBP corresponds to criteria hold by Kuhn for a paradigm shift. 

Acceptance of the model has contributed to change the structure and function of social systems. 

At an organizational level, this change means on-going institutionalization. The innovation is 

influencing the way institutional actors conduct their work. Although the structural conditions 

have been optimal, the EBP-model has been debated with heat. The EBP-debate and policy-

driven infrastructural efforts have brought a more in-depth examination of the model. So-called 

coercive, normative, and regulative isomorphisms were used to change organizations. The 

degree of institutionalization depended on the individual’s and the organization’s willingness 

and preparedness to change, to understand, and to put the model into practice. When actors 

used a less strict version of the original EBP model, the pace of cultural and institutional change 

slowed down. 

 
Keywords: Evidence-based practice, social work, critical realism, narrative synthesis, actor-

structure perspective, contextual model, paradigm shift, program theory, neo-institutional 

theory, isomorphism, diffusion, innovation, social change, social mechanisms, learning 

organization. 
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Använda förkortningar 
 
AASW: The Australian Association of Social Workers, Australien. 
ANSWER: The Action Network for Social Work Education and Research, 
USA. 
ART: Aggression Replacement Training. 
ASI: Addiction Severity Index, system för bedömning och uppföljning inom 
området vuxna missbrukare. 
BBIC: Barns Behov i Centrum, system för bedömning och uppföljning inom 
området barn och unga. 
CEBSS: Centre for Evidence-based Social Services, England. 
CSWE: The Council of Social Work Education, USA. 
EPPI-Centre: Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinat-
ion Centre, England. 
FinSoc: Utvärdering av Social Service, under STAKES, Finland. 
FoU-enheter: Forsknings- och Utvecklingsenheter. 
HO: Handikappomsorgen. 
IFO: Individ- och familjeomsorgen. 
IMS: Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete (eng. The Institute 
for Evidence based Social Work), under Socialstyrelsen, Sverige. 
KUBAS: Kunskapsbaserad Socialtjänst, projekt Sverige 2003-2005. 
LVM: Lag om vård av missbrukare. 
LPT: Lag om psykiatrisk tvångsvård. 
LVU: Lag om vård av unga. 
MST: Multi Systemisk Terapi. 
NHS: National Health Service, motsvarande svenska Socialstyrelsen, Eng-
land. 
NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence, England. 
NISW: National Institute for Social Work. 
PALS: Phonological Awareness Literacy Screening. 
PMTO: Parent Management Training. 
RiP: Research in Practice. 
SBU: Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, Sverige. 
SCIE: The Social Care Institute for Excellence, England. 
SoS: Socialstyrelsen, Sverige. 
SOU: Statens Offentliga Utredningar. 
SSWR: the Society for Social Work and Research, USA. 
STAKES: National Research and Development Centre for Welfare and He-
alth, motsvarande svenska Socialstyrelsen, Finland. 
TFSW: Task Force on Social Work Research. 
WHO: Världshälsoorganisationen. 
ÄO: Äldreomsog. 
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Förord 

 
På regeringens uppdrag utformade Socialstyrelsen år 1999 programmet 
Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och genom ytter-
ligare ett regeringsuppdrag beslutades om ett genomförande. Därigenom 
kom ett antal så kallade fullskaleförsök att bedrivas i Sverige med syfte att 
förstärka strukturer mellan forskning, utbildning och praktik i socialt arbete. 
Jag hade uppdraget att utvärdera det nordligaste fullskaleförsöket Kompe-
tenscentrum i Norr (KiN). I mitt arbete med att sätta mig in i projektets idé 
och sammanhang gick det upp för mig att den nationella satsningen ingick 
som en kugge i ett mycket större hjul, för evidensbaserad praktik (EBP) i 
socialt arbete. Av mina inledande intervjuer framgår att många aktörer vid 
denna tid inte visste vad den nya idén EBP var. Andra kände till EBP men 
betraktade det som något av en tillfällig trend. Flera förhöll sig kritiska, med 
motstånd eller direkt fientlighet gentemot EBP som en främmande fågel i 
socialt arbete. Ytterst få som jag kom i kontakt med ställde sig positiva till 
EBP. När jag nu skriver detta förord ett antal år senare har det skett en 
förändring. En förändring som jag haft den stora förmånen att få följa genom 
mitt avhandlingsarbete. Med detta har jag sett en solfjäder utav levande 
historia veckla ut sig.  

För möjligheten att få undersöka, få lära och få kunskapa genom att skriva 
en doktorsavhandling vill jag tacka. Institutionen för socialt arbete vid Umeå 
universitet gav mig gehör för min projektidé och avhandlingsplan under 
2004 och antog mig till forskarutbildningen. Jag känner med detta också en 
stor tacksamhet gentemot den svenska staten och de svenska skattebetalarna 
som ytterst finansierat min forskarutbildning och mitt forskningsarbete. Jag 
vill även tacka Wallenberg resemedel, Kempe resemedel och Nordforsk re-
sestipendium för möjligheter till konferens- och kursdeltagande.  

Rafael Lindqvist och Björn Blom har turats om med huvudhandledar-
skapet. Tack för din rättrådighet och klokskap Rafael. Tack för din entusiasm 
och noggrannhet, Björn. Tack Stefan Sjöström för att du ställde upp med 
bihandledarstöd i slutfasen. Du har varit en god kritisk läsare och diskuss-
ionspartner. Lennart Nygren. Du har följt min forskningsresa och gett vär-
defulla synpunkter i stort och smått. Haluk Soydan. Du tog dig tid att läsa 
mitt manus och skickade kommentarer över hela den stora Atlanten. Din 
validering av, och vissa kompletteringar till, den empiriska delen har haft 
betydelse för min avhandling (men också för mig). Evert Vedung. Du var 
opponent vid mitt slutseminarum och bjöd tillsammans med Pekka Kettu-
nen och Morten Balle Hansen in mig till workshopen Utvärdering i offentlig 
sektor i Vasa sensommaren 2011. Båda dessa tillfällen knuffade varsamt 
(men bestämt) manuset framåt. Jag har lärt mig mycket av dig Evert. Sär-
skilda inspiratörer som jag också vill passa på att tacka är mina lärare vid 
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den nationella forskarutbildningskursen i utvärdering våren 2005 och i kri-
tisk realism vid Örebro universitet hösten 2005. Jag är även mycket tacksam 
för den möjlighet till handledning jag fick av Roy Bhaskar, under ett besök 
vid Umeå universitet november 2006. Tack Roine Johansson. Du introduce-
rade mig till idéspridningstraditionen inom nyinstitutionalismen. 

Ja, kritik är möjligheten att förbättra både hantverkskunnande och slut-
produkt. För kritik som både gjort intryck och gett avtryck vill jag särskilt 
tacka Tommy Andersson, Hildur Kalman och Urban Karlsson vid Institut-
ionen för socialt arbete i Umeå, men också den granskningsgrupp som 
seminariebehandlat delar av avhandlingen. Jan-Håkan Hansson. Det var 
något av en upplevelse att bli utsatt för din granskning i Göteborg våren 
2008. Jag kommer att visa dig…, sa jag och insåg (på väg hem) att detta var 
din poäng. Tack för att jag fick komma till detta seminarium Ingemar Bohlin 
och Morten Sager.  

Ulf Hyvönen, forskningschef, vid Umeå socialtjänst fältforskningsenhet, 
UFFE. Tack för ditt kunnande och för alla broar du har byggt och fortsätter 
att bygga. Socionomerna Ritta Parpala, Marie Ernestad, Nanna Forsgren och 
Inger Bergström – ni är läromästare i samma skola! Sture. Tack för att du 
med sådant intresse följt mig– ända sedan tiden när du engagerade dig i 
Kompetenscentrum i Norr. Tack alla kollegor som delat med sig av stöd och 
omtanke! Tack till forskningsadministratör Ewa Persson, och till översättare 
och språkgranskare David Ordoubadan. Och doktorandgänget! Bland er har 
jag funnit nya vänner. Tack också mina gamla vänner! 

Mina syskon har för mig alltid inneburit en källa till kraft och inspiration. 
Moraliskt stöd. Goda förebilder. Tack Sara och Samuel. Carin, min mor. Ola, 
min far. Ni har visat att man kan och måste gå sina egna vägar. Och att näs-
tan allting är möjligt. Tack för allt stöd både för forskningsuppgiften och för 
modrandeuppgiften. Och för möjligheter att bara få vara hos och tillsam-
mans med er. Tack också svärmor Ingela, Karin och Malin. För stöd i det 
vardagliga, uppmuntran och omtanke. För musik! Litet tack till Misse också. 
Farmor, farfar, mormor, morfar. I det levande livet mellan alla dessa 
meningar tog ni till slut farväl. Jag saknar er. Och Måns. 

Johan. Tack för att du har gett mig allt och ändå lite till. Du är en vacker 
människa av närvaro, omsorg, tålamod, livslust och hängivenhet. Under mitt 
avhandlingsliv har vi fått tre barn. Clara, Oscar och Ester.  

 
Clara. Oscar. Ester.  

Var och en av er är livet, 
när det är som allra, allra vackrast. 

Tack för att ni finns. 
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1. Inledning 
 
Inom stora delar av världen, inom olika professionella fält, pågår försök att 
etablera en så kallad evidensbaserad praktik (EBP). Trenden att förändra 
den rådande kunskapskulturen från en erfarenhetsbaserad kultur,1 auktori-
tetsbaserad kultur,2 eller opinionsbaserad kultur3 till en evidensbaserad 
kultur återfinns även inom socialt arbete i Sverige. Tveklöst är att lanse-
ringen av EBP, oberoende av sammanhang, har bidragit till omfattande 
kontroverser. Mullen och Streiner har hävdat att det knappast finns någon 
innovation som orsakat så mycket argumentation och hetta som just EBP.4  

Vid en närmare anblick står det samtidigt klart att startpunkterna och 
tempot för det potentiella skiftet har skiljt sig mellan olika fält, men också 
inom olika verksamhets- och specialistområden.5 Det har dessutom funnits 
olika antaganden om vad EBP förväntas kräva.6 EBP-modellen förefaller ha 
varit omformuleringsbar. Över tid har den rört sig fram och tillbaka – mellan 
olika avsändare och mottagare – och därmed inte förblivit oförändrad i för-
hållande till den tilltänkta praktiken.  

Mot bakgrund av denna skiss över ett uppseendeväckande samhälleligt 
samtidsfenomen utgår den föreliggande studien från frågan om hur det lång-
siktiga försöket att etablera en evidenskultur i socialt arbete och utfallet av 
detta kan begripliggöras. Med denna ansats är studien preliminärt den första 
i sin genre.7 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att med utgångspunkt i den globala, interdisciplinära och 
multiprofessionella etableringen av EBP beskriva och analysera försöket att 
etablera EBP i socialt arbete och utfallet av detta, med fokus på det svenska 
socialtjänstområdet. Studien ska besvara följande fyra frågeställningar:  
  

                                                             
1 McCluskey och Cusick (2002). 
2 Gambrill (2001). 
3 Soydan (2006). 
4 ”It is probably safe to say that no innovation has generated as much argument and heat as the introduction 
of evidence-based practice (EBP) and policy.” Mullen och Streiner (2004: 111). 
5 Se till exempel Roberts et al. (2006), Bhatti et al. (2006), Trinder (2000), Lipsey (2000).  
6 Hammersley (2000). 
7 Av min forskningsgenomgång att döma. Även personlig korrespondens med professor Haluk Soydan, juni 
2011. 
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1. Vad är EBP? 
2. Varför görs försök att etablera EBP? 
3. Vad är utfallet av etableringsförsöket av EBP? 
4. Hur kan utfallet av etableringsförsöket av EBP förklaras?  

Att dessa frågeställningar besvaras bidrar till att EBP-etableringen och dess 
utfall, kan göras vetenskapligt begripligt. Med EBP-etableringen avses orga-
niserade försök, eller interventioner, att införa EBP som agenda för politik, 
forskning och daglig brukarnära praktik inom professionella fält. Med utfall 
avses resultatet av dessa organiserade försök i form av förändringar i agen-
dan för politik, forskning och daglig brukarnära praktik enligt EBP-modellen 
vid vissa tidpunkter, på olika analysnivåer.8  

1.2 Disposition 
Efter denna inledning redogör jag i avhandlingens följande kapitel två för 
hur jag har använt mig av metateori för att ringa in studieobjektet (EBP-eta-
bleringen) och för att precisera den vetenskapliga uppgiften för studien 
(förklaring av EBP-etableringen och dess utfall). I kapitel tre introducerar 
jag studiens metodologi som en följd av de metateoretiska utgångspunk-
terna. Jag beskriver hur jag genom att använda den potentiella övergången 
från en kunskapskultur (före paradigmets införande) till en annan (efter 
paradigmets införande) har kunnat belägga och förklara social förändring i 
riktning mot EBP. Genom att använda mig av en så kallad kontextuell (ak-
tör-struktur) modell har jag kunnat kartlägga EBP-etableringens utfall på 
olika analysnivåer över tid.  

I metodkapitlet beskriver jag mer konkret hur jag har gått till väga vid 
datainsamling, vid extrahering och syntes av data och vid analys av EBP-
etableringens utfall. Det framgår att jag har genomfört en form av narrativ 
kunskapsöversikt för sammanställning av studier av relevans för forsk-
ningsfrågan. I enlighet med fallstudiemetodik har jag kompletterat 
sammanställningen med primärdata för en så heltäckande och mättad empi-
risk framställning som möjligt av EBP-etableringen och dess utfall, med 
fokus på det närstuderade svenska fallet, under den studerade tidsperioden.  

I teorikapitlet introducerar jag tankegods från Kuhns teori om paradigm, 
nyinstitutionell teori och diffusionsteori. Gemensamt för dessa teorier är 
förklaringspotentialen när det gäller innovationers spridning och genomslag. 
Jag beskriver också hur programteori kan bidra till förklaring av hur inno-
vationer förväntas fungera. Dessa hjälpteorier har jag använt mig av i 
avhandlingens avslutande analys för förklaring av EBP-etableringens utfall, 
med fokus på det svenska exemplet. 

                                                             
8 Jfr Vedung (1998). 
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Med kapitel sex inleds avhandlingens empiriska resultatredovisning. Jag ger 
en bekrivning av uppkomsten, spridningen och etableringen av Evidensbase-
rad Medicin (EBM). Med detta besvarar jag frågan om vad EBP är samtidigt 
som jag också inleder besvarandet av frågan om EBP-etableringens utfall. I 
kapitel sju följer jag idéöverföringen från hälso- och sjukvårdsområdet till 
andra professionella fält. I kapitel åtta studerar jag den till EBM närbesläk-
tade idén om evidensbaserad policy närmare, och ger exempel på hur denna 
etablerats som agenda. I kapitel nio beskriver jag EBP-etableringens utfall 
inom olika fält. Genom det tionde kapitlet besvarar jag utifrån ett struktu-
rellt perspektiv frågan om varför det görs försök att etablera EBP. Med detta 
blir legitimitetsfrågan framträdande. 

I kapitel 11 introducerar jag det professionella fält som utgör studiens hu-
vudsakliga fokus: socialt arbete. Därigenom blir det möjligt att identifiera 
centrala förutsättningar för en EBP-etablering. I kapitel 12 rekonstruerar jag 
EBP-etableringen och dess utfall i socialt arbete utifrån ett internationellt 
perspektiv. I det efterföljande kapitel 13 närstuderar jag fallet Sverige under 
en dryg tio-årsperiod. I kapitel 14 sammanfattar jag EBP-etableringens utfall 
på olika etableringsnivåer. Med detta kontrasterar jag ett ”före” mot ett ”ef-
ter” EBP-etableringen. Med stöd av mina metateoretiska utgångspunkter och 
hjälpteorierna besvarar jag genom avhandlingens femtonde kapitel frågan 
om hur utfallet av etableringen kan förklaras. I det avslutande kapitel sexton 
för jag ett resonemang kring det framkomna. Jag blickar framåt och ger 
några förslag på fortsatt forskning.  

Varje kapitel avslutas med en sammanfattning eller med en sammanfat-
tande kommentar. 
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2. Metateoretiska utgångspunkter 
 
Studien vilar på en metateoretisk grund med specifika metodologiska impli-
kationer. Av detta kapitel framgår på vilket sätt jag har använt mig av en 
kritisk realistisk metateori för att ringa in studieobjektet, för att precisera 
den vetenskapliga uppgiften, och för att utveckla studiens metodologi och 
referensramar.9 Den kritiska realism jag ansluter mig till utgör ett alternativ 
till mer extrema former av rationalism och relativism, samtidigt som denna 
metateori snarare ska förstås som ett både- och- alternativ, än som antingen-
eller.10 

2.1 Grundantaganden om verklighet och kunskap 
Studien ansluter sig till kritisk realistiska grundantaganden om ontologisk 
objektivitet, epistemologisk relativism och bedömande rationalitet.11 Ontolo-
gisk objektivitet innebär att världen antas existera objektivt, utanför våra 
perceptioner av den. Epistemologisk relativism innebär att våra koncept-
ioner av och kunskaper om världen är ofullständiga.12 Det som sker i 
verkligheten är inte alltid det samma som vi upplever. Våra upplevelser om 
den verklighet som vi delar kan också gå isär.13 Detta utgör förklaringen till 
att det finns motsägande begreppsvärldar, tolkningar och teorier om en och 
samma verklighet. Genom en bedömande rationalitet är det emellertid möj-
ligt att urskilja mer robust och valid kunskap från mer ofullständig eller till 
och med falsk kunskap. 

Jag har också i enlighet med ett kritiskt realistiskt perspektiv utgått från 
att verkligheten, ontologiskt, utgör ett öppet system som är differentierat och 
stratifierat.14 Bhaskar beskriver verkligheten som differentierad i tre domä-
ner. Empirins domän innefattar det vi upplever genom våra sinnen. Det 
faktiskas domän utgörs av det som är och sker oberoende av om vi uppfattar 
det. I verklighetens domän, slutligen, inordnar Bhaskar det som orsakar 

                                                             
9 Jfr Kivinen och Piiroinen (2004) som beskriver att en pragmatisk användning av den kritiska realismen 
innebär att man använder den som en nyckel att öppna en dörr med.  
10 Jfr Brante (1997) och hans framskrivning av kausal realism. 
11 Archer et al. (1998: xi). Med detta görs en skarp distinktion mellan ontologi och epistemologi. Se Bhaskar 
(1998a). Se även kaptlet Några Metodologiska reflektioner om implikationer för studien. 
12 Kazi gör en distinktion mellan appearance och essence för att illustrera detta förhållande: ”[…] what is 
empirical depends upon our knowledge and perspectives; but what is concrete does not – the crucial 
difference is between the appearance and the essence. Reality does not consist simply of experiences and 
actual events; rather it is constituted by structures, powers, mechanisms and tendencies that underpin, 
generate or facilitate the actual event that may or may not be experienced.” Kazi (2003:28). 
13 Bhaskar (1998:b). Med denna grundförståelse menar Roy Bhaskar, grundaren av den kritiska realismen, 
att vetenskapen har två (epistemologiska) objekt. Vetenskapens transitiva objekt utgörs av data, fakta, 
paradigm, teorier, modeller och metoder, medan dess intransitiva objekt utgörs av sådant som är oberoende 
av vetenskapen, det vill säga av händelser, möjligheter, processer, strukturer och mekanismer. 
14 Bhaskar och Lawson (1998). 
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händelser. Min studie är epistemologiskt orienterad mot denna sistnämnda 
domän. 

Att verkligheten, på en ontologisk nivå, är stratifierad innebär att den 
grovt sett kan indelas i fysikaliska, biologiska, psykologiska och sociala 
strata. Ett stratum emergerar från en lägre nivå, men kan inte reduceras till 
denna nivå.15 Detta betyder att psykologiska processer inte kan reduceras till 
kemiska processer, likaså att sociala processer inte kan reduceras till psyko-
logiska processer och så vidare. Olika typer av strukturer och mekanismer 
orsakar händelser inom olika strata. Inom lägre strata kan man sluta system, 
genom kontrollerade experiment, men detta är vanskligare ju mer samman-
satta strata man studerar.16 Den studie jag genomfört är orienterad mot ett 
socialt stratum och den förklaring jag har sökt har varit inriktad mot att ut-
forska sociala mekanismer.17 

2.2 EBP i ett aktör-struktur-perspektiv 
Jag har studerat EBP-etableringen i socialt arbete som ett samhälleligt, och 
därmed socialt, fenomen.18 Med detta har jag antagit att etableringen har 
uppstått och sker i vad som vetenskapsteoretiskt benämns öppna system.19 
Dessa system utgörs av summan av mänskliga relationer och konstitueras av 
sociala processer, regelverk och institutioner.20 De sociala systemen är både 
en förutsättning för och ett resultat av människors handlingar.21  

Studien utgår därmed från att de sociala strukturer som orsakar social re-
gelbundenhet bärs upp av och förändras via aktörers uppfattningar, 
handlingar och aktiviteter. Strukturer har en begränsad varaktighet och är 
bundna till tid och rum.22 EBP-etableringen och dess utfall i socialt arbete är 
med andra ord ett resultat av ett samspel mellan yttre kontextuella och 
strukturella villkor, regelverk och institutioner (strukturer) å ena sidan och 

                                                             
15 Den kritiska realismen är därmed antireduktionistisk. 
16 Bhaskar (1998b), Danermark et. al. (2003:111ff). 
17 En generativ mekanism beskrivs av Bhaskar (1998b:38) som ”[…] nothing other than a way of acting of a 
thing”. Danermark et al. (2003:150) konstaterar till exempel att själva mekanismen för social stabilitet och 
förändring är social interaktion. De skriver att: ”Eftersom social interaktion är den enda mekanism som styr 
stabilitet och förändring, så bestämmer den också agentskapets egen reproduktion och transformation”. 
18 Därmed har jag teoretisk (epistemologiskt) inordnat det inom ett socialt stratum. Bhaskar (1998). 
19 Archer (1998a:190) skriver: ”To the realist, the one factor which guarantees that social systems remain 
open (and even forbids thought experiments about closure) is that they are necessarily peopled. Since realism 
insists upon a stratified view of the social, like any other reality, then there are properties and powers 
particular to people which include a reflexivity towards and creativity about any social context which they 
confront. [I] t is not just the investigators but the inhibitants who can engage in thought experiments and put 
them into practice.” 
20 Kazi (2003) beskriver ett öppet system som en väv av kontexter, strukturer och mekanismer. Pawson och 
Tilley (1997) och Kazi (2003) talar i sammanhanget om den mänskliga aktivitetens inbäddning, eng. 
”embeddedness” .  
21  Se till exempel Bhaskar (1998d) och Danermark et al. (2003: 133 ff). 
22 Bhaskar (1998d). 
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inre mänskliga egenskaper så som reflexivitet och intentionalitet (aktör-
skap) å andra sidan.23  

Min grundsyn på vad social struktur är ligger i linje med Rogers definition 
som framhåller att sociala strukturer bidrar till regelbundenhet och stabilitet 
i människors handlande, vilket ger viss möjlighet att förutse mänskligt bete-
ende.24 Lundqvist betonar också att samhällsstrukturer är: ”[…] resultatet 
(det avsedda eller oavsedda) av människors verksamhet.”25 I enlighet med 
hans resonemang utgår studien från att samhälleliga strukturer betraktade i 
ett tidsperspektiv kan benämnas samhällsprocesser.26 Givna samhällsstruk-
turer ger idéstrukturer som enligt Lundqvist påverkar eller legitimerar 
beteendestrukturer och därmed både individuellt och kollektivt handlande. 
Idestrukturer ”[…] utgörs av det mönster,[sic!] som bildas av människors 
normer och verklighetsuppfattningar.” Beteendestrukturer ”[…] markerar 
gränser för (realiserbara) idéer.”27 Analytiskt sett menar Lundqvist att struk-
turerna kan vara exempelvis ekonomiska, politiska eller sociala, även om de i 
praktiken är sammanflätade.28  

Reproduktion av strukturer sker, vanligen omedvetet, genom mänsklig 
praxis via socialisation.29 Samtidigt drivs olika aktörer av olika intressen 
vilket över tid leder till konflikter och förhandlingar.30 Detta bidrar till att 
strukturer transformeras.31 Förändring i den sociala strukturen sker alltid 
via aktörers handlande (aktörskap som en kausal kraft).32 Aktörer handlar 
utifrån sina intressen, resurser och krafter och därigenom i enlighet med, 
eller i opposition mot, kontextuella och strukturella villkor, regelverk och 
institutioner.33 Genom vad Lundqvist beskriver som de unikt mänskliga 
egenskaperna medvetenhet och självreflektion kan människans värderingar 
omprövas och verklighetsuppfattning förändras, med ett förändrat hand-
lande som konsekvens.34  

                                                             
23 Bhaskar (1998d), Archer (1998a, 1998b), Danermark et al. (2003). Jfr Vitanen och Uusikylä (2004), 
Lundqvist (1984). 
24 Rogers (2003). 
25 Lundqvist (1984:5). 
26 Lundqvist (1984:3). 
27 Lundqvist (1984:4). 
28 Strukturerna kan ha olika egenskaper mellan stabilitet-föränderlighet, homogenitet-mångfald, enkelhet-
komplexitet och så vidare Se Lundqvist (1984:5). 
29 Bhaskar (1998d). 
30 Porpora (1998), Bhaskar (1998d), Danermark et al. (2003). 
31 Archer talar när det gäller reproduktion om morphostasis och när det gäller transformering om 
morphogenesis. Archer (1998b:375). Se även till exempel Archer (1998a), Kazi (2003).  
32 Bhaskar (1998d). 
33 Noteras bör dock att intressen endast är ett presumtivt motiv. Aktörer kan undgå att upptäcka sina 
intressen eller välja att handla mot dem för att försöka nå andra mål, även om de generellt handlar i enlighet 
med sina motiv. Porpora (1998). 
34 Lundqvist (1984). 
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När det gäller mitt perspektiv på social kausalitet har jag, i enlighet med 
Lundqvists resonemang och i samstämmighet med tankegångar från Kurki,35 
utgått från att sociala strukturer och aktörskap utgör en helhet inom vilken 
olika orsakstyper samexisterar och växelverkar.36 Jag har anammat Lun-
dqvists analytiska distinktion mellan de kausala aktörsegenskaperna (1) att 
förstå, dvs. att man korrekt registrerar sig själv och sin omgivning, (2) att 
kunna i meningen att man åstadkommer beslut och påverkar omgivningen, 
samt (3) att vilja, i betydelsen att man innehar preferenser.37 Utifrån dessa 
egenskaper menar Lundqvist att processerna beslut, kommunikation med 
andra aktörer samt effekter av denna kommunikation genereras.38  

 
2.3 Sammanfattning 

I kapitlet har jag beskrivit studiens kritiska realistiska utgångspunkter. Det 
framgår att det metateoretiska grundperspektivet för det första har bidragit 
med inramning och precisering av ett komplext samhälleligt kunskapsob-
jekt: utfallet av EBP-etablering som social förändring. För det andra har det 
tillfört en precisering av förklaringsanspråken och medfört ett fokus på 
aktör-struktur-relationen vid kartläggning och analys av EBP-etableringens 
utfall. Detta har haft betydelse för mitt val av lämpliga hjälpteorier. Den kri-
tiska realismen tillhandahåller i sig också en begreppsapparat för förklaring 
av sociala fenomen. För det tredje har metateorin legat till logisk grund för 
utformningen av en metodologi och studiedesign, i enlighet med kunskaps-
objektets karaktär och förklaringsanspråken. 

                                                             
35 Kurki (2003) urskiljer, med utgångspunkt i Aristoteles analytiska distinktion, följande fyra orsakstyper: (1) 
Det som görs ur något, (2) Det som görs i enlighet med något, (3) Det genom vilket något görs samt (4) Det 
för vars skull något görs. Genom medvetenhet om strukturer kan aktörer handla med eller mot dessa. 
Medvetenhet och reflexivitet utgör därmed en orsak, samtidigt som intentionalitet inte uppstår ur ett vacuum. 
Genom sin faktiska existens reglerar samtidigt strukturer aktörers handlingsfrihet, även om aktören förnekar 
existensen hos dessa. Kurki (2003).  
36 Förändringar på en makronivå kan därmed påverka individuellt handlande på en mikronivå, samtidigt 
som ett sammantaget handlande på mikronivå förändrar makronivån. Utifrån detta resonemang kan enligt 
Hedström och Svedberg (1996) förklaring till social förändring med fördel sökas med hjälp av James 
Colemans typologi som utgår från en indelning i makro-mikromekanismer (situational mechanisms), mikro-
mikro-mekanismer (individual action mechanisms) och mikro-makromekanismer (transformational 
mechanisms).  
37 Lundqvist (1984:7). Se även Vedung (1998), Alexandersson (2006), Oscarsson (2009). 
38 Lundqvist (1984:7). 
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3. Metodologi 

 
Av sina företrädare har EBP förväntats ersätta en tidigare erfarenhetsbase-
rad kultur,39 auktoritetsbaserad kultur,40 eller opinionsbaserad kultur41. I 
och med de explicita planerna att förändra den rådande kunskapskulturen 
inom professionella fält har studien prövat huruvida dessa fält står inför ett 
potentiellt paradigmskifte.42 För att belägga och förklara utfallet av EBP-
etableringen har jag i enlighet med den kritisk realistiska rekommendat-
ionen använt denna potentiella övergång från en kunskapskultur (ett 
paradigm) till en annan analogt med naturvetenskapens experiment.43 En-
ligt statsvetaren och utvärderingsforskaren Evert Vedung är ett av sätten att 
påvisa att en effekt har uppstått också jämförelser mellan det faktiska och 
det kontrafaktiska tillståndet.44  

I enlighet med Archers rekommendationer för förklaringsinriktad analys 
av social förändring i öppna sociala system har jag använt mig av ett medier-
ande system mellan aktör och struktur.45 Även Lennart Lundqvist framhåller 
det potentiella vetenskapliga värdet av att använda en så kallad kontextuell 
modell vid förklaringsinriktad analys.46 Lundqvist betonar att både struktur- 
och aktörsaspekter är nödvändiga för analys av politiska fenomen och, som 
han skriver, ”[…] i synnerhet om dessa befinner sig i förändring.”47  

När det gäller aktörsbegreppet har jag metodologiskt tagit fasta på Lun-
dqvists konstaterande att ”[…] aktörsbegreppet är utomordentligt 
komplicerat och fordrar relativt långtgående preciseringar för att vara direkt 
användbart vid empirisk forskning.”48 Lundqvist argumenterar med detta 
för en analytisk nivåindelning.49 Han skriver att: ”Möjligheterna till 
nivåindelning är många och begränsas egentligen bara av analytikerns 

                                                             
39 McCluskey och Cusick (2002). 
40 Gambrill (2001). 
41 Soydan (2006). 
42 I sammanhanget kan läsaren påminnas om det tidigare skrivna att planer för en förändrad kunskapskultur 
(idéstrukturer rörande kunskapsproduktion och kunskapsanvändning) kan jämställas med planerade 
paradigmskiften.  
43 Bhaskar (1998). 
44 Vedung (1998). 
45 Archer (1998a, 1998b). Detta har bidragit studien med en forskningskarta, jfr Layders forskningskarta som 
presenteras av Danermark et al. (2003:296). 
46 ”Vad man kan åstadkomma är analyser av faktiska förlopp inom väl definierade teoretiska ramar. I sådana 
ramar måste aktör-struktur-perspektivet vara grundläggande”. Lundqvist (1984:18).  
47 Lundqvist (1984:1). 
48 Lundqvist (1984:6). 
49 Se även Pawson (2006) som menar att sociala interventioner kan studeras på minst fyra olika analysnivåer 
och att dessa är: individuell nivå, interpersonell nivå, institutionell nivå och infrastrukturell nivå. Jfr även 
Brante (1997). 
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fantasi. Vad som är klart är väl individen som startpunkt och hela världen 
som slutpunkt. Däremellan är det fritt för olika konstruktioner.”50  

Jag har tagit hjälp av en analytisk distinktion mellan olika aktörsnivåer 
som Bhaskar och Danermark har utvecklat.51 I deras modell är den lägsta 
analysnivån subindividnivån som konstitueras av individers tankar, känslor 
och åsikter.52 Individnivån utgörs av enskilda individer som är innehavare 
av personliga identiteter och av roller. På mikronivån återfinns grupper av 
individer, medan mesonivån konstitueras av organisationer under den stat-
liga eller nationella nivå, som av Bhaskar och Danermark benämns 
makronivån.53 Över denna finns meganivån med nätverk och organisat-
ioner som verkar över nationella gränser. Den högsta analytiska nivån är den 
globala (världen).  

I grova drag innebär denna analytiska grundförståelse av aktörsbegreppet, 
i relation till mitt studieobjekt, att det på en individnivå återfinns föresprå-
kare, motståndare, kritiker och analytiker av EBP-idén. Bakom aktörernas 
handlande ligger övertygelse, tankar och känslor (på en subindividuell nivå). 
På en mesonivå kan grupperingar av individer identifieras. Här kan till ex-
empel mer eller mindre formaliserade konstellationer med uttalat syfte att 
verka för spridning och etablering av EBP, iakttas. Avsändare och mottagare 
av EBP-idén kan på denna nivå vara olika typer av för ändamålet nyetable-
rade respektive befintliga nätverk och organisationer, såväl inom som över 
nationella gränser. Nyetablerade EBP-organisationer är exempelvis nätverk, 
institut eller centra. På en makronivå verkar regeringar som aktörer, medan 
till exempel EU eller OECD verkar som aktörer på en överstatlig (mega) nivå. 

På en global nivå noterade jag, vid studiens upptakt, att EBP-etableringen 
på intet sätt var ett fenomen som var avgränsat till socialt arbete. Etable-
ringen pågick inom olika professionella fält såsom till exempel medicin, 
omvårdnad, utbildning och psykoterapi.54 I och med detta utgick jag från att 
vissa kontrasterande utblickar var metodologiskt motiverade. Detta står i 
överensstämmelse med Lundqvists resonemang om vikten av komparation 
och tidsperspektiv vid förklaringsinriktad analys.55 Även sociologen Johan 
Asplund har beskrivit vikten av att gå utöver själva fenomenet. För att uppnå 

                                                             
50 Lundqvist (1984:7). 
51 Bhaskar och Danermark (2006). I enlighet med Bhaskar och Danermark har jag utgått från att det 
definitionsmässigt inte är möjligt att särskilja kontext från aktör. Jfr Lundquist (1984). Se även Danermark et 
al. (2003).  
52 Bhaskar och Danermark (2006). Danermark et al. (2003). 
53 Även Lundqvist (1984) argumenterar för möjligheten att analysera staten som en aktör. 
54 Något som komplicerar urskiljandet och avgränsningen av dessa områden är att vissa 
specialiseringsinriktningar (så som till exempel misssbruksområdet) delas av olika professionsområden (så 
som medicin, omvårdnad, psykoterapi och socialt arbete). Med andra ord har olika professioner delvis olika 
kunskapsanspråk på delvis samma målgrupper och kunskapsområden. Jfr Bhaskars och Danermarks (2006) 
resonemang om hur detta potentiella problem inom området handikappvetenskap kan lösas med hjälp av en 
gemensam ontologisk/epistemologisk överbyggnad. 
55 Lundqvist (1984). 
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en ”kritisk förståelse” förespråkar Asplund att man placerar studieobjektet i 
ett sammanhang som möjliggör jämförelser.56 

Mot bakgrund av denna metodologiska skiss är det viktigt att framhålla 
(det självklara) att studien inte kan ge en fullständig bild av den samlade 
EBP-utvecklingen i olika professions-, verksamhets-, eller specialistområ-
den. Samtidigt skulle den inte i samma utsträckning kunna begripliggöra 
EBP-etableringen och dess utfall i socialt arbete (med fokus på det svenska 
exemplet) om inte systematiska empiriska utblickar gjordes med möjligheten 
att ställa olika professions- och specialistområden i kontrast, och att beakta 
olika analytiska nivåer.  

 
3.1 Sammanfattning 

Utifrån den kritiska realistiska ansatsen har jag i detta kapitel introducerat 
den kontextuella modell som studiens metodologi bygger på. Det medier-
ande system mellan struktur och aktör som jag har använt utgår från en 
nivåindelning i sju steg: subindividnivå, individnivå, mikronivå, mesonivå, 
makronivå, meganivå och global nivå. Detta system har legat till grund för 
extrahering av data och rekonstruktion av EBP-etableringens utfall. 

 

                                                             
56 Asplund (1979). 
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4. Metod 
 
EBP-etableringen i socialt arbete (och inom andra professionella fält) var på 
intet sätt oupptäckt vid studiens upptakt, även om frågan om förklaringen 
till etableringens utfall var obesvarad. Själva etableringen, och intervent-
ioner för denna, var relativt väldokumenterade och analyserade utifrån olika 
infallsvinklar. Med andra ord har det för studien funnits ett omfattande – 
men heterogent – empiriskt material att tillgå i form av vetenskapliga artik-
lar, antologier av ”state-of-the-art”-karaktär, papers, hemsidor, 
debattartiklar, bloggar, projektbeskrivningar, utvärderingar, implemente-
ringsstudier och redan genomförda analyser. Detta trots att EBP-fenomenet 
endast hade funnits en begränsad tid. Jag utgick från att min fallstudie med 
de ovan beskrivna aktörsnivåerna som organiserande princip skulle kunna 
uppnå en relativt omfattande empirisk överblick över etableringen av EBP 
och dess utfall med hjälp av redan genomförda EBP-inriktade studier, som 
kunde kompletteras med nya tillkommande data. För detta krävdes en sär-
skild forskningsmetod för extrahering av data och rekonstruktion av EBP-
etableringens utfall. Syftet med föreliggande kapitel är att introducera studi-
ens forskningsmetod och att beskriva dess konkreta genomförande. 
 

4.1 Narrativ syntes 
Narrativ syntes är en vetenskaplig metod för att genomföra systematiska 
kunskapsöversikter som utvecklats på kritisk realistisk grund. Greenhalgh 
vid University College i London introducerar Pawsons metodutvecklingsar-
bete på följande sätt: ”Researchers who are seeking a method to help them 
answer a multi-faceted policy question or make sense of a heterogeneous 
body of literature should start here.”57 Utifrån min forskningsfrågas karak-
tär, studieobjektets komplexitet och det omfattande, och framförallt 
heterogena, empiriska materialet ansåg jag det vara motiverat att ta fasta på 
Greenhalghs råd. I grova drag har studien följt arbetsgången vid narrativ 
syntes.58 Som sådan ska dock studien kategoriseras som en fallstudie.59 Med 
utblickar mot olika professionella fält och olika länder har jag utifrån det 
svenska fallet gjort en mättad beskrivning av EBP-etableringens utfall över 
tid. 

Metodiken innefattade sökning av EBP-studier, urval bland dessa, extra-
hering av data från de insamlade studierna och syntetisering av data på olika 
analysnivåer.60 I förhållande till Pawsons beskrivning har jag vidgat arbets-
gången även till att innefatta kompletterande sökning och integrering av 

                                                             
57 Greenhalgh (2006). 
58 Bhaskar och Lawson (1998), Sayer (1998), Lawson (1998), Danermark et al. (2003). 
59 Se till exempel Flyvbjerg (2006). Jfr också med förklarande processutvärdering, Vedung (1998). 
60 Pawson (2006:79 ff).  
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primärdata där det varit möjligt, för en så heltäckande empirisk framställ-
ning som möjligt, givet studiens syfte. Den kontextuella modell som jag ovan 
redogjort för har varit en grundförutsättning för att hantera det spretiga och 
heterogena materialet och data av olika karaktär som framträtt på olika 
analytiska nivåer. Aktör-strukturmodellen tillförde studien en epistemolo-
gisk karta att placera in extraherade data i.61 De empiriska mönstren som 
framträdde i denna har analyserats med mina hjälpteorier, för en samman-
hållen förklaring av EBP-etableringens utfall. 

4.1.1 Datainsamling 
Under 2003 inledde jag en databassökning för en inledande datainsamling 
på området EBP-etablering i socialt arbete (med kontrasterande utblickar 
även mot andra professionella fält). Antalet träffar över tidsspannet utgjorde 
också ett viktigt empiriskt resultat, om EBP:s etablering. Sökresultaten indi-
kerade, kvantitativt sett, en ökande aktivitet relaterad till EBP inom fältet 
under denna tidsperiod. 

Jag använde mig av databaserna Academic Search FullTEXT Elite och 
Web of Science: Social Sciences citation index. De generella sökord som jag 
använde och de träffar jag fick på respektive databas framgår av samman-
ställningen nedan. År 2003 genomförde jag en inledande sökning med 
resultaten: 

 
• Social work and knowledge: 434 respektive 427 träffar 
• Social work and evidence based: 26 respektive 21 träffar 
• Evidence based and social work and programmes: 4 respektive 0 

träffar 
 

År 2007 genomförde jag en kompletterande sökning med resultaten: 
 

• Social work and knowledge: 1421 respektive 2465 träffar 
• Social work and evidence based: 157 respektive 749 träffar 
• Evidence based and social work and programmes: 60 respektive 22 

träffar. 

                                                             
61 Jfr Hydén (2008). 
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År 2009 genomförde jag en avslutande sökning med resultaten: 
 

• Social work and knowledge: 219 011 respektive 4071 träffar 
• Social work and evidence based: 167 198 respektive 880 träffar 
• Evidence based and social work and programmes: 108 616 respek-

tive 26 träffar. 
 
Jag inkluderade debattartiklar och analyser av EBP (som social rörelse eller 
som idé). Beskrivningar och analyser av evidensbaserad praktik, evidensba-
serad policy, kartläggande studier av olika aspekter av EBP, 
implementeringsstudier och utvärderingsstudier av EBP samt EBP-debatt 
ingick i urvalet. Jag utformade inte på förhand kvalitetskriterier för inklus-
ion, utan gjorde fortlöpande värderingar av trovärdighet och relevans. Om 
jag haft någon särskild reservation har jag angett detta i särskild not. 

Datainsamlingen kompletterades med sökningar även via sökmotorerna 
Google och Leta, via referenser, genom manuell sökning i tidskrifter och via 
hemsidor. Strategin kan liknas vid så kallat snöbollsurval, där nya urval och 
kriterier för urval gjordes på basis av kontinuerliga sammanställningar av 
empiriska data.62 Jag sökte och hittade nya ledtrådar i befintligt material för 
hur jag kunde gå vidare i datainsamlingsarbetet. När nya frågeställningar 
uppstod använde jag dessa för vidare sökningar.63 Jag tog även emot och 
använde litteraturtips från kollegor med kännedom om mitt projekt. Papers 
(så kallad grå litteratur) och böcker (primärt antologier av ”state of the art-
karaktär”) innefattades som empiriskt material. För att så att säga ”in i det 
sista” fånga upp utvecklingstendenser upphörde jag inte med datain-
samlingen, i huvudsak med fokus på det svenska fallet, förrän under 
avhandlingsskrivandets avslutande fas under 2011. 

4.1.2 Abduktion 
Med inläsningen av textmaterialet inledde jag, med överstrykningspenna i 
handen, en kategorisering. Denna utgick både från teoretiska och empiriska 
nyckelbegrepp som direkt framträdde ur text.64 På detta sätt identifierade 
jag centrala komponenter och aspekter av kunskapsobjektet växelvis med att 
jag utvecklade den teoretiska referensramen. Arbetsgången benämns ab-
duktion.  

Utifrån kategorierna sammanfattade jag mitt datamaterial, i termer av 
information om EBP som idé, om uppkomsten av denna idé, om dess etable-
                                                             
62 Min överförda betydelse av snowball sampling till narrativ syntes handlar om att ”nysta” via artiklar, 
hemsidor och så vidare, utifrån personer, ämnen eller organisationer, snarare än via respondenter.  
63 Till exempel vem en särskild aktör är, när en organisation etablerades, vad en särskild förgrundsgestalt för 
EBP-rörelsen hade för uppfattning i en särskild fråga, huruvida en kartläggning av socialarbetares attityder 
till EBP i ett land också motsvarades av någon jämförbar kartläggning i ett annat land etcetera 
64 Detta kan jämföras med det Kazi (2003) benämner template analysis där forskaren a priori framdefinierar 
koder. Dessa fungerar som en schablon för dataanalysen, men kan förändras under arbetets gång. 
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ring och om utfallet av denna etablering över tid.65 Kategorierna användes i 
sin tur också som nyckelbegrepp vid fortsatt databassökning. Huvudkatego-
rierna för det empiriska materialet var: 

 
1. EBP-definitioner.  
2. Beskrivningar och analyser av evidensbaserad medicin (EBM). 
3. Analyser av EBP samt kritik (med notering om aktuellt organisatoriskt 

fält, men med fokus på socialt arbete). 
4. Argument för implementering (med notering om aktuellt organisato-

riskt fält, med fokus på socialt arbete). 
5. Om implementering. 
5.1 Implementeringsmodeller och strategier. 
5.2 Empiriska exempel och lärdomar (kartläggande studier, fallstudier, 

utvärderingar). 

I de sammanfattningar som jag skrev, med kategorierna ovan som huvudru-
briker, skapade jag efter flera genomläsningar även underkategorier. Mina 
underkategorier blev: 

 
• EBP-idéns ursprung och emergens (initial framväxt). 
• Idén i sig och idékontext. 
• Idéinnehåll. 
• Idéförpackning. 
• Spridning.  
• Etablering. 
• Debatt/positionering/retorik.  
• Problem med EBP. 
• Lösningar på problem med EBP. 
• Alternativa perspektiv på EBP/förskjutet idéinnehåll. 
• Aktuella professionella fälts ”natur”.  

                                                             
65  Pawson (2006). 
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Rekonstruktion av EBP-idén och etableringens utfall över tid 
Genom att spåra EBP-modellens nyckelarkitekter kunde jag urskilja ur-
sprungsidéns inneboende logik, utifrån vad som framstod som 
innovatörernas intentioner.66 Med den rekonstruerade logiken blev det 
också möjligt att identifiera översättningar av ursprungsmodellen.  

Därefter var en central uppgift att rekonstruera relationen mellan aktörer, 
empiriska händelser och tidpunkter, för en sammanhållen berättelse om 
EBP-etableringen och dess utfall över tid.67 Detta gjorde jag med utblickar 
också mot andra organisatoriska fält än socialt arbete. Ambitionen var att 
fånga upp så mycket utfallsdata som möjligt över tid av etableringen, på så 
många analytiska nivåer som möjligt. Gränserna sattes av de data som fanns 
att tillgå och av den tid som fanns till förfogande. En karta för detta arbete 
utgick från Bhaskars och Danermarks tidigare introducerade aktörsnivåer.68  
 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Modell för kartläggning av EBP-etableringen och dess utfall över tid. 

Vissa nivåer blev mer framträdande, medan andra snarare ”skuggades”, som 
en fond att förstå det svenska fallet (i empiriskt fokus) mot. Med kartan var, 
ett system upprättat för den narrativa analysen.69 Initialt utformade jag kon-
kret min karta för hand på en två meter lång tapet som jag fäst i ett 
horisontellt läge på väggen i mitt arbetsrum, på vilken empirin bokstavligen 
bredde ut sig. Detta bidrog till en, för mig, viktig visualisering eller tillgång 
till vad Lawson benämner en strukturerad, dynamisk och holistisk verklig-
het. Sedermera övergick jag till en datoriserad version av min 
forskningskarta i form av enkla, men detaljerade, matriser.  

                                                             
66 Jfr Leeuw (2003), Rogers et al. (2000).  
67 Jfr Sayer (1998:120 ff).  
68 Jfr Lawson (1998:179).  
69 Se Pawson (2006). 

Kontextuell 

dimension 

(kontexter/aktörer) 

Temporal dimension 

1990- 2000  2002 2004 2006 2008 2010- 

Global nivå        

Meganivå                             

Makronivå                 

Mesonivå               

Mikronivå         

Individnivå        

Subindividnivå                 



 

16 

Rekonstruktion av socialt arbete som professionellt fält 
Parallellt med den inledande kartläggningen av EBP-idéns uppkomst, sprid-
ning och etablering arbetade jag fram en empiriskt grundad förståelse av 
socialt arbete som professionellt fält, utifrån en distinktion mellan socialt 
arbete som görande, som praktik och som akademiskt ämnesområde. Denna 
behövde jag för att förstå det sammanhang EBP varit tänkt att översättas in 
i. Det gav också studien ingångar till att förstå möjligheter och hinder för 
EBP-modellens etablering i detta fält.  

 
4.1.3 Retroduktion 

Genom så kallad retroduktion eftersträvade jag med mina hjälpteorier en 
analytisk förklaring av det empiriskt belagda utfallet. I och med detta skulle 
EBP-etableringen och dess utfall begripliggöras.70 Pawson skriver att: 
”Sense-making, our ultimate objective, relies heavily on vigilant conceptu-
alization and watchful abstraction, and these tasks are a central objective of 
realist synthesis.”71 Kazi beskriver arbetsgången som att forskaren genom att 
förlita sig på sitt perspektiv och successivt tillförsäkra empirisk evidens för 
preliminära schabloner får fram ett underlag till ”thick descriptions”, typolo-
gier eller taxonomier över relationen mellan kontext, mekanismer och 
resultat.72 Bhaskar och Lawson skriver att:  

Producing this explanation will involve drawing upon existing cognitive 

material, and operating under the control of something like a logic of analogy 

and methafor, to construct a theory of a mechanism that, if it were to work in 

the postulated way, could account for the phenomenon in question.73 

Centrala utgångspunkter för analysen var för det första att handlingar utförs 
av aktörer och inte av variabler (the principle of methodological individual-
ism). För det andra att den så kallade svarta lådan, mellan insatser och utfall, 
kan öppnas genom att sociala mekanismer identifieras och sociala orsaks-
samband därmed avtäcks (the principle of direct causality).74 I analysarbetet 
innefattades så kallat kontrafaktiskt tänkande. För att belägga betydelsen av 
identifierade villkor och mekanismer frågade jag mig vad fallet vore om 
dessa inte hade förelegat.  

 

                                                             
70 Jfr Pawson (2006). 
71 Pawson (2006:77). Jfr Danermark (2003).  
72 Kazi (2003). Se även Pawson (2006). I en förklaringsinriktad analys av detta slag handlar det inte om att 
studera hur variabler samvarierar, utan istället om blottläggande av strukturerade processer och komplexa 
konfigurationer på olika analytiska nivåer mellan kontext, mekanismer och resultat. 
73 Bhaskar och Lawson (1998:5).  
74 Hedström och Svedberg (1996). 
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4.2 Metodologiska reflektioner 
Lawson menar att analytiskt fokus är beroende av olika faktorer. För det 
första handlar det om forskarens position, förståelse och perspektiv. För det 
andra handlar det om generaliseringsanspråken som avgörs av de aspekter 
som forskaren bedömer vara avgörande för kunskapsobjektet. Ju högre ge-
neraliseringsanspråk, desto högre spännvidd för abstraktion.75 I och med 
studiens syfte är generaliseringsanspråken högt ställda. Därmed har jag 
också eftersträvat en hög spännvidd för abstraktion. Den skulle, som Figur 1 
ovan illustrerar, i möjligaste mån famna allt ifrån en subindividnivå till en 
global nivå. I praktiken blev emellertid vissa nivåer av nödvändighet mer 
framträdande. Framställningsformen innebar en sorts ”empirisk zoomning”. 
Huvudfokus förlades i enlighet med studiens syfte på det svenska exemplet. 

Genom att utgå från vad jag uppfattade som tidpunkten för ett iscensatt 
paradigmskifte kunde jag delvis jämföra ett ”före” med ett ”efter” tiden för 
den iscensatta EBP-etableringen. När det gäller frågan om validitet (på be-
greppslig nivå) möjliggjorde kategoriseringen av det empiriska materialet 
bedömning av materialets relevans, givet studiens syfte. Kodningen bidrog 
till att empiriska data kan spåras till ursprungskällor, och forskningskartan 
har bidragit till att empiriska data kan återfinnas som delar i ett större sam-
manhang.76 Genom att använda en aktör-strukturmodell hanterades det 
potentiella problemet med att aggregera data mellan struktur- och aktörsni-
våer.77  

Över tid visade det sig att kunskapsproduktionen på EBP-området blev 
explosionsartad. För mig som studerade EBP-etableringen mer eller mindre 
i realtid innebar det en svårighet att hålla tempot.78 Allteftersom studien 
framskridit har relevant material, i det tempo som varit praktiskt möjligt, 
direktbehandlats och inordnats i studien som empiri. Detta har möjliggjorts 
av den kontextuella aktör-strukturmodellen som en forskningskarta. Inom 
ramen för studien har jag inte hanterat etiskt känsligt material i form av 
personuppgifter. De personer som omnämns och refereras är samtliga of-
fentliga och data kommer från offentligt material.  

Den kunskap som studien gör anspråk på att ha producerat, om en objek-
tivt existerande verklighet (i enlighet med antagandet om ontologisk 
realism), ska betraktas som preliminär och felbar (i enlighet med antagandet 
om epistemologisk relativism).79 Den ”berättelse” avhandlingen bidrar med 
om den pågående EBP-etableringen (generellt inom professionella fält och 

                                                             
75 Lawson (1998). 
76 Detta underlättas för läsaren där empirin till exempel citat från intervjuer, organisationers hemsidor och 
så vidare blir direktkopplade via länkar (till hemsidor) och därmed återfinns i sitt ursprungliga sammanhang. 
77 Jfr Vitanen och Uusikylä (2004) som beskriver aggregeringsproblemet och också framhåller en så kallad 
kritisk realistisk metodologi som möjlig lösning. 
78 Jfr real time monitoring. Sommerfeld et al. (2005). 
79 Se Archer et al. (1998: xi).  
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specifikt inom socialt arbete) ska betraktas som en av flera möjliga, men 
framförallt som oavslutad. Vetenskaplig kunskap är också felbar. Därför 
behöver den kritisk granskning och värdering, för bedömning av kvalitet och 
giltighet (antagandet om bedömande rationalitet).80 Min förhoppning är att 
jag genomfört redovisningen av studien på ett sådant sätt att läsaren får in-
gångar och möjligheter till kritisk prövning och vetenskaplig bedömning 
(eller upprepning) av studien, mot studiens redovisade utgångspunkter och 
premisser. Framförallt är min förhoppning att studien kan tjäna som ingång 
till fördjupade studier på området EBP-etablering. 

 
4.3 Sammanfattning 

I kapitlet har jag visat hur jag har designat fallstudien i enlighet med de me-
tateoretiska och metodologiska utgångspunkterna. Med detta har jag tagit 
hänsyn till kunskapsobjektets karaktär och studiens förklaringsanspråk när 
det gäller EBP-etableringens utfall (i form av social förändring). Narrativ 
syntes användes som metod för datainsamling, extrahering av data och syn-
tes av data om EBP-etableringen och dess utfall. Med den kontextuella 
aktör-strukturmodellen som forskningskarta och med hjälpteorier eftersträ-
vades en mättad förklaring av EBP-etableringen och dess utfall i socialt 
arbete i Sverige, med kontrasterande utblickar mot andra länder och pro-
fessionella fält. 

                                                             
80 Archer et al. (1998: xi). 
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5. Teori 

I föreliggande kapitel introducerar jag de teorier jag använt för analytisk 
förklaring av EBP-etableringens utfall. Dessa är Kuhns teori om paradigm, 
programteori, samt teorier om institutionalisering och diffusion.81 Gemen-
samt för dessa är förklaringspotentialen när det gäller innovationers 
spridning och genomslag. Det framgår att jag i enlighet med Czarniawska-
Joerges har antagit att planer att iscensätta förändringar i en rådande kun-
skapskultur, på en organisationsnivå, kan betraktas som planerade 
paradigmskiften.82  

 
5.1 Paradigm och programteori 

EBP lanserades som ett nytt paradigm, vilket initialt väckte min nyfikenhet 
om EBP-modellen verkligen kunde betraktas som ett nytt paradigm och om 
EBP-etableringen kunde förklaras i termer av de komponenter som Kuhn 
identifierar vid ett potentiellt paradigmskifte. Jag har utgått från Kuhns so-
ciologiskt inriktade definition av ett paradigm som: ”[…] hela den 
uppsättning av föreställningar, värderingar, metoder osv. som är gemen-
samma för medlemmarna i ett givet samfund.”83 Jag har också utgått från att 
framväxten av ett nytt paradigm kan liknas vid att ett nytt aspektseende av 
redan kända fenomen införs.84 Karlsson skriver följande: 

Det nya paradigmet är ingen rätlinjig utveckling av det gamla. Det nya är ett 

revolutionärt brott med det föregående, det svarar på andra frågor. Ett 

språng i utvecklingen har tagits. Därför sker en språklig omgestaltning av 

ämnesområdet, begreppen som finns kvar från det gamla får nya innebörder. 

Det nya paradigmet har kvar ett gemensamt problem med det gamla men 

löser problemet på ett annat sätt.85 

 
De som uppfinner nya paradigm kan liknas vid en sorts nyckelarkitekter.86 
Ofta är de enligt Kuhn unga eller nya inom fältet. Uppfinnarna sätter sam-
man idéer till kognitiva modeller (programteorier) som är avsedda att 
vägleda handlande.87 Därmed kommer de att fungera som ”motorer” eller 

                                                             
81 Genom att kombinera ett organisationsteoretiskt bottom-up-perspektiv med ett top-down-perspektiv har 
jag fått tillgång till hjälpteorier om sociala mekanismer av både karaktären makro-mikro, mikro-mikro och 
mikro-makro. Jfr Hedström och Svedberg (1996). 
82 Czarniawska-Joerges (1993).  
83 Kuhn (1962/sv. övers. 1992:143).  
84 Jfr Karlsson (2009). 
85 Karlsson (2009:277). 
86 Pawson (2006). 
87 Pawson (2006). Se även Leeuw (2003), Rogers et al. (2000), Weiss (1998). 
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mekanismer för social förändring.88 Logiken vilar på både deskriptiva och 
normativa antaganden.89 Elementen hos idékonstruktionerna är i allmänhet 
möjliga att identifiera och spåra tillbaka till olika källor i tid.90 När modellen 
förankrats i tal, text eller bild kan den få spridning och resa inom och mellan 
alltifrån lokala till globala kontexter.91  

Kuhn beskriver att framväxten av nya paradigm föregås av en kris.92 Vid 
paradigmets introduktion har någonting kommit att betraktas vara funda-
mentalt fel. I allmänhet växer paradigmet fram redan innan en kris har 
hunnit utvecklas på allvar, eller åtminstone innan den har blivit allmänt 
erkänd. Symptom på kris är enligt Kuhn att det uttrycks ett explicit missnöje 
med rådande paradigm och att det börjar ske en ”flykt” till filosofin. 93 
Ytterligare ett symptom är att det startar en debatt.  

Vid sin uppkomst kan det vara så att paradigmet endast har stöd bland få, 
men Kuhn menar att om dess företrädare är kompetenta kan en undersök-
ning och förbättring ske, samtidigt som styrkan i argumenten för det kan 
ökas.94 Att legitimitetsstarka aktörer ställer sig bakom det nya perspektivet 
har betydelse.95 Till en början är paradigmets framflyttade positioner 
framförallt beroende av dess ”[…] löfte om framgång beträffande utvalda och 
ännu ofullständiga exempel.”96 

                                                             
88 Pawson (2006:110). 
89 Enligt Carol Weiss fäster en rekonstruktion av teorin uppmärksamheten mot förväntade kortsiktiga och 
långsiktiga effekter av lösningsförslaget på det identifierade problemet. Därmed blir det möjligt att förklara 
hur och varför effekter av lösningsförslaget uppstått genom att teorin jämförs med den faktiska utvecklingen. 
Weiss jämför arbetsgången med vad Campbell kallat ”pattern matching”, genom vilken de teoretiska 
förväntningarna jämförs med empiriska data. I utvärderingssammanhang beskriver Weiss syftet med 
rekonstruktionen på följande sätt: ”If things go as expected, the evaluation can tell how the program worked 
in achieving its goals; it can explain the steps and processes that led to desired results. If data do not confirm 
some of the steps […], the evaluation can show where the program goes off the tracks.” Weiss (1998:59). 
90 I enlighet med Danermark et al. (2003) och Czarniawska-Joerges (1993) har jag utgått från att de idéer 
som på detta sätt sammanfogas till nya modeller kan finnas translokalt det vill säga utan att nödvändigtvis 
vara tillämpade i mänsklig praxis.  
91 Czarniawska beskriver detta ”resande” på följande sätt: ”A practice or an institution cannot travel; they 
must be simplified and abstracted into an idea, or at least approximated in a narrative permitting a vicarious 
experience and therefore converted into words or images. Neither can words nor images travel until they have 
materialized, until they are embodied, inscribed or objectified, as only bodies or things can move in time and 
space.” Czarniawska (2002:7), citerad i Czarniawska och Sevón (2005:9).  
92 Kriser når enligt Kuhn sina lösningar på ett av tre möjliga sätt. Antingen visar sig den så kallade normala 
vetenskapen kunna hantera det problem som gav upphov till krisen, eller så kvarstår det problem som gav 
upphov till krisen trots nya angreppssätt. Detta senare innebär att vetenskapens utvecklingsnivå inte är 
tillräcklig, varför problemet måste läggas på framtiden. Det tredje alternativet är att en ny paradigmkandidat 
träder fram som lösning på problemet. Kuhn (1962/1992). 
93 Kuhn skriver att: ”Jag tror att det framförallt är i uppenbara krissituationer som forskarna vänder sig till 
filosofisk analys som ett sätt att lösa gåtorna inom sitt fält. […] I den utsträckning som normal vetenskap kan 
bedrivas med paradigmet som modell behöver inte regler och antaganden göras explicita.” Att söka efter 
antaganden kan enligt Kuhn hjälpa forskaren att: ”[…] lossa en traditions grepp om tänkandet och antyda 
grunderna till en ny.” Kuhn (1962/1992:77-78). 
94 ”I diskussioner om paradigmet blir emellertid paradigmets roll cirkulär eftersom paradigmets företrädare 
refererar till det egna paradigmet när de söker argument för dess försvar.” Kuhn (1962/1992:82). 
95 Jfr Zucker och Darby (1997), Rogers (2003). 
96 Kuhn (1962/sv. övers. 1992:31). 
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Kuhn menar att det över tid är att förvänta att olika versioner av paradigmet 
växer fram, samtidigt som samtycke till paradigmet ökar och en implemente-
ring börjar ske i komplexa organisationer. Kuhn sluter sig till att paradigmet 
på sikt tillskrivs sitt värde i relation till sin förmåga att lösa de problem som 
har kommit att anses fundamentala. För dess fortlevnad gäller ytterst att det 
lyckas leva upp till sitt löfte – att det kan leverera vad det har utfäst.97 

 
5.2 Institutionalisering: Isomorfism 

På en organisatorisk nivå innebär ett paradigmskifte att nya institutionella 
mönster för problemlösning etableras. Den process som nya institutionella 
mönster införlivas genom kallas för institutionalisering.98 Institutional-
isering sker genom att aktörer får till stånd likriktande processer bland 
organisationer genom spridning av nya regler och kriterier för lämpligt bete-
ende, framgång och misslyckande.99 

DiMaggio och Powell urskiljer tre olika typer av vad jag här jämställer 
med likriktande makromekanismer som kan bidra till institutionell föränd-
ring inom organisatoriska fält: kognitiv, normativ och regulativ 
isomorfism.100 Jag menar att förändringsaktörer kan ”sätta igång” och göra 
dessa mekanismer verksamma. Påpekas bör dock att dessa mekanismer är 
nära sammanflätade vid en institutionalisering och därmed endast möjliga 
att analytiskt särskilja. Här nedan redogör jag kortfattat för respektive mek-
anism. 

Tvingande (regulativ) isomorfism kommer framförallt ur politisk påver-
kan till exempel genom att en dominerande aktör (så som staten) skapar 
regler (till exempel lagstiftning) eller fördelar resurser vilket leder till sva-
gare organisationers anpassning efter det önskvärda. Imiterande (mimetisk) 
isomorfism uppstår framförallt genom organisationers upplevda osäkerhet 
som hanteras genom att de försöker imitera andra framgångsrika organisat-
ioner för att uppnå legitimitet.101 Legitimitet är det huvudsakliga 
konkurrensmedel som kan säkra organisationens överlevnad och därmed är 
organisationens legitimitetssträvan en central mekanism bakom föränd-

                                                             
97 Kuhn (1962/1992). 
98 Av organisationsteoretiker har institutionalisering beskrivits som en dynamisk process i tid och rum, som 
innebär en materialisering eller objektifiering av idéer, eller modeller. Se till exempel Czarniawska-Joerges 
(1993), Johansson (2006), Eriksson-Zetterqvist et al. (2005), Ahrne och Hedström (1999). Stern (1999) 
beskriver en institution som en uppsättning samhälleliga spelregler med direkt påverkan på olika aktörer som 
kan vara antingen individer eller organisationer.  
99 Se till exempel Grape et al. (2006), Johansson (2006), Eriksson-Zetterqvist et al. (2005), Ahrne och 
Hedström (1999). Charlotta Stern (1999). 
100 DiMaggio och Powell (1983). Se även Scott (2001). Ett organisatoriskt fält definieras som: ”[…] those 
organizations that, in the aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource 
and product consumers, regulatory agencies, and other organizations that produce similar services or 
products.” DiMaggio och Powell (1983:148). 
101 Meyer och Rowan beskriver hur organisationer anpassar sig för en strukturell överensstämmelse med 
omgivningens institutionella krav i syfte att uppnå legitimitet. 
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ring.102 Normativ isomorfism, slutligen, sker i hög grad genom samhällets 
professionalisering. Genom utbildning etableras normsystem och vid an-
ställning av de nyutexaminerade kommer organisationerna över tid att 
likriktas.103  

 
5.3 Diffusion 

Den aktiva kommunikationsprocess104 mellan aktörer som driver sprid-
ningen av en ny innovation105 framåt benämns av organisationsteoretikern 
Rogers diffusion.106 Rogers menar att aktörer erhåller kunskap om en inno-
vation genom kommunikation, vilket övergår i deras övertygelse i enlighet 
med eller mot idén.107 Med övertygelsen följer beslutet att antingen anamma 
idén, med implementering som följd, eller att förkasta innovationen.108 
Konsekvensen av detta blir social förändring, vilket enligt Rogers innebär 
att det skett en förändring i strukturen och funktionen hos ett socialt sy-
stem.109  

Exempel på kommunikationskanaler är massmedia, interpersonella kon-
takter och internet. Med hjälp av dessa uppnås en megafoneffekt.110 
Förändringsagenterna är, enligt Rogers, oftast professionella individer som 
aktivt använder sig av opinionsledare som agerar som sociala modeller för de 

                                                             
102 Se till exempel Eriksson-Zetterqvist et al. (2005). Härmningen kan dock vara skenbar. Genom 
särkopplingar kan organisationer utåt, via sin formella struktur, ”låtsas” att de anammat omgivningens 
institutionella krav (så kallade rationaliserade myter om vad som är bra eller rätt att göra) samtidigt som det 
praktiska arbetet i själva verket fortsätter som vanligt, eller i enlighet med helt andra överväganden. 
103 Johansson (2006), Eriksson-Zetterqvist et al. (2005), Scott (2003), Stern (1999).  
104 Kommunikation definieras som: ”[…] the process by which participants create and share information with 
one another in order to reach a mutual understanding.” Rogers (2003:18). 
105 Innovation definieras av Rogers som: ”[…] an idea, practice, or object that is perceived as new by an 
individual or an organization with a new alternative or alternatives, as well as new means of solving 
problems.” Rogers (2003:XX). 
106 Rogers har formulerat följande definition: ”[…] the process in which an innovation is communicated 
through certain channels over time among the members of a social system. It is a special type of 
communication, in that the messages are concerned with new ideas.” Rogers (2003:5). Enligt Rogers 
definition inkluderar diffusion både planerad och spontan spridning av innovationer (modeller för 
problemlösning). Detta står i kontrast mot de forskare som enligt Rogers väljer att göra en distinktion mellan 
diffusion och dissemination, där den förra betraktas som spontan och den senare som planerad. Att diffusion 
ska äga rum förutsätter, enligt Rogers, att fyra grundvillkor är uppfyllda. Dessa är: (1) Att det finns en 
innovation. (2) Att det finns minst en individ med kunskap om denna innovation. (3) Att det finns en 
mottagare utan kunskap om innovationen. (4) Att det finns en kommunikationskanal.  
107 Jfr Lundqvist (1984). 
108 Eng. adoption respektive rejection/ discontinuance Rogers (2003:21). Också enligt Kuhns teori om 
paradigm avgörs utfallet av en paradigmatisk strid just genom att ett paradigm uppnår samtycke från berörda 
grupper. Med implementering avses: ”That which occurs when an individual put an innovation into use.” 
Rogers (2003:474). Detta resonemang menar jag ligger i linje med de tidigare beskrivna aktöregenskaper som 
Lennart Lundqvists (1984:7) identifierat såsom att förstå, att vilja och att kunna, vilka genererar processerna 
beslut, kommunikation samt effekter av denna kommunikation. Se kapitlet Studiens orsaksperspektiv. 
109 ”[…] alteration occurs in the structure and function of a social system.” Rogers (2003:6). Jfr Bhaskar 
(1998), Archer (1998a, 1998b), Lundqvist (1984). 
110 Jfr Elzinga (2004). 
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potentiella mottagarna av den nya idén.111 Förändringsagenternas och opin-
ionsledarnas uppgift att sprida en innovation underlättas respektive 
försvåras av ett antal olika faktorer. Likhet i attribut mellan avsändare och 
mottagare så som till exempel socioekonomisk status, ökar till exempel ef-
fektiviteten hos kommunikationen (vilket genererar mottagarens kunskap 
om innovationen).112 Samtidigt har också personlighetsvariabler och 
kommunikationsbeteende betydelse för idéspridningen.113 

Förändringsagenter kan också använda sig av hjälpare. Dessa har vanligt-
vis lägre formella kvalifikationer än förändringsagenterna, samtidigt som de 
har en större likhet114 med ”genomsnittsmottagaren” av innovationen. Hjäl-
parna bidrar till att överbrygga potentiella glapp115 mellan avsändare och 
mottagare som i sig motverkar diffusion.  

Enligt Rogers är det både svårt och tidskrävande att sjösätta en ny idé och 
ett grundproblem är hur diffusionens tempo kan ökas. Dessa är relaterade 
till mottagarnas upplevelser av innovationens attribut:116 

 
1. Innovationens relativa förbättring, dvs. huruvida den nya idén upplevs 

bättre än tidigare alternativ. 
2. Innovationens kompatibilitet, dvs. graden av konsistens med etablerade 

värderingar och erfarenheter. 
3. Innovationens komplexitet, dvs. svårighetsgraden att förstå och använda 

den nya idén. 
4. Innovationens prövbarhet, dvs. möjligheten att testa den i mindre skala 

exempelvis genom ett inledande experiment. 
5. Innovationens observerbarhet, dvs. möjligheten att kunna se resultat av 

idéns införande. 

Om den tredje variabeln har ett lågt värde och de övriga har höga värden 
optimeras tempot eftersom detta maximerar mottagarens övertygelse om 
innovationens värde.  
 

                                                             
111 Opinionsledarskapet definieras som ”[…] the degree to which an individual is able to influence other 
individuals’ attitudes or overt behavior informally in a desired way with relative frequency.” Rogers 
(2003:27). Rogers beskriver opinionsledare som en sorts centra för interpersonella kommunikationsnätverk.  
112 Rogers (2003). 
113 Vad gäller personliga variabler menar Rogers till exempel att tidiga anammare (early adopters) har större 
empati, är mindre dogmatiska och har högre grad av rationalitet – förmåga att effektivt använda medel för att 
nå ett givet mål – än sena anammare (late adopters). Vad gäller kommunikationsbeteende har tidiga 
anammare exempelvis ett högre socialt deltagande, mer kontakt med förändringsagenter, mer kunskap om 
innovationer och fler kommunikationskanaler. När det gäller socioekonomisk karaktäristik i övrigt har tidiga 
anammare bland annat högre utbildningsnivå och högre social mobilitet uppåt (men skiljer sig inte 
åldersmässigt från sena anammare). För en detaljerad genomgång se Rogers (2003:288 ff). 
114 Eng. homophily. Rogers (2003). 
115 Eng. heterophily-gaps. Rogers (2003). 
116 Rogers (2003:15 ff). 
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5.3.1 Översättningar och paketeringar 
Genom diffusion är det mer eller mindre möjligt för aktörer att översätta 
innovationen.117 Flera organisationsteoretiker beskriver hur idéer omskapas i 
och med att spridandet alltid går via aktörer. Sevón beskriver imitationen av 
idéer som ”[d]en process genom vilken något skapas och transformeras ge-
nom kedjor av översättare.”118 Czarniawska och Joerges beskriver samma 
fenomen som en process av urbäddning och återinbäddning av idéer,119 

vilket innebär att idéer omtolkas när de flyttas från en kontext till en an-
nan.120 Aktörers översättande förklarar varför olikhet kan uppstå trots 
organisationers strävan efter likhet.121 Samtidigt poängterar Erlingsdóttir att 
möjligheten att fritt översätta idéer regleras av vad hon benämner idéernas 
förpackningar.122 En strikt förpackad idé, i en enhetlig standard, medger 
inte någon större omtolkning och reglerar därmed handlingsutrymmet. En 
enhetlig standard förutsätter i hög grad en kopiering, vilket ger en kontrolle-
rad institutionalisering (i motsats till en fri institutionalisering).123 

5.4 Sammanfattning 
I kapitlet har jag redogjort jag för vilka hjälpteorier jag valt som komplement 
till den kritiska realistiska metateorin för förklaring av EBP-etableringens 
utfall. Det framgår att jag har prövat om utfallet av EBP-etableringen kan 
förklaras i termer av de komponenter som Kuhn identifierar vid ett potenti-
ellt paradigmskifte. Skiftet innebär i sammanhanget en förändring i 
aspektseendet av redan kända fenomen, och förutsätter att det sker en för-
ändring i strukturen och funktionen hos ett socialt system. Programteori har 
använts för analys av EBP-modellen som en självgenererande motor för för-
ändring. Institutionaliseringsteori har tillfört förklaring av hur aktörer fått 
till stånd likriktande makroprocesser för en förändring i enlighet med EBP-
modellen, men också av hur olikhet kunnat uppstå trots organisationers 
strävan efter likhet. Diffusionsteori har bidragit till att identifiera vad i 
kommuniceringen av EBP-modellen som främjat och hämmat etablerings-
tempot. 

                                                             
117 Vad Rogers (2003:17) benämner reinvention. 
118 Eriksson-Zetterqvist et al. (2005:289). 
119 Czarniawska och Sevón (2005) med referens till Giddens, se även Johansson (2006), Eriksson-Zetterqvist 
et al. (2005). 
120 Czarniawska och Sevón (2005), se även Johansson (2006), Eriksson-Zetterqvist et al. (2005). 
121 Eriksson-Zetterqvist et al. (2005:290). Detta ligger också i linje med Kuhns teori om paradigm genom 
vilken han hävdar att olika versioner av ett nytt paradigm växer fram innan det slutligen förkastas eller 
anammas. Kuhn (1962/1992). 
122 Erlingsdottír (1999). 
123 Ibid. 
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6. Evidensbaserad medicin 

Med detta kapitel inleds avhandlingens resultatredovisning. Här ger jag en 
beskrivning av EBP-modellens ursprung, underliggande logik, spridning och 
tidiga etablering som evidensbaserad medicin (EBM). Syftet är att besvara 
frågan om vad EBP är och genom en utblick inleda besvarandet av frågan om 
EBP-etableringens utfall. Detta ger oss en viktig bakgrundsförståelse inför 
begripliggörandet av EBP-etableringen och dess utfall i socialt arbete i Sve-
rige. Först och främst beskriver jag EBM-modellen relativt ingående. 
Därefter beskriver jag erfarenheter av att sjösätta EBM-modellen och den 
debatt som följde av modellens lansering inom det medicinska fältet. 
 

6.1 Cochrane 
I sina memoarer beskriver läkaren Archie Cochrane hur han som kliniskt 
verksam använde sig av sin intuition vid kliniskt beslutsfattande och hur 
resultatet av hans insatser bidrog till hans eget yrkesrelaterade lärande. Med 
följande ord beskriver han en situation i ett fångläger där han försökte hjälpa 
en svårt sjuk fånge: 

 
He had obvious gross bilateral cavitation and a severe pleural rub. I thought 

the latter was the cause of the pain and the screaming. I had no morphia, just 

aspirin, which had no effect. I felt desperate. I knew very little Russian then 

and there was no one in the ward who did. I finally instinctively sat down on 

the bed and took him in my arms, and the screaming stopped almost at once. 

He died peacefully in my arms a few hours later. It was not the pleurisy that 

caused the screaming but loneliness. It was a wonderful education about the 

care of the dying.124 

 
Samtidigt som Cochrane sätter ord på sitt kliniska lärande beskriver han 
också den frustration han som professionellt verksam upplevde över bristen 
på tillgång till praktikrelevant och tillförlitlig kunskap, och sin egen rädsla 
för risken att skada patienterna:  

 
I had considerable freedom of choice of therapy: my trouble was that I did not 

know which to use and when. I would gladly have sacrificed my freedom for a 

little knowledge. I had never heard then of ´randomised controlled trials’, but I 

knew there was no real evidence that anything we had to offer had any effect 

on tuberculosis, and I was afraid that I shortened the lives of some of my 

friends by unnecessary intervention.125  

                                                             
124 Ur Cochranes (1989) One Man’s Medicine, från Cochrane Collaboration. 
125 Cochrane Collaboration.  
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I sitt verk Effectiveness and efficiency: random reflections on health ser-
vices hävdade Cochrane sedermera nödvändigheten av effektivitet i en hälso- 
och sjukvårdssektor med begränsade resurser.126 Cochrane menade att Nat-
ional Health Service (NHS), som motsvarar den svenska Socialstyrelsen, 
behövde upprätta målsättningar som innefattade effectiveness127 som avser 
om behandlingar fungerar, och efficiency som avser optimal resursanvänd-
ning.  Ett tredje mål var lika rätt till vård, oavsett socioekonomisk 
tillhörighet. Cochrane efterfrågade bättre data, bättre möjlighet till systema-
tisk reflektion i kliniskt arbete och en kritisk genomlysning av standards 
inom NHS.  

Cochrane framhöll randomiserade kontrollerade studier (randomized 
controlled trials, RCT) som en ideal mätmetod för att utvärdera intervent-
ioners effektivitet (när det var etiskt och praktiskt möjligt).128 Mot bakgrund 
av en växande kunskapsmassa och förekomsten av motstridiga forskningsre-
sultat bland RCT-studier, kom Cochrane särskilt att framhålla 
nödvändigheten av kunskapssammanställningar med potential att vikta re-
sultat.129 Själv lämnade han metodologiska bidrag genom att utarbeta 
principer för metaanalys, för sammanvägning av forskningsresultat om be-
handlingseffekter.130  
 

6.1.1 Genomslaget av Cochranes idéer 
Redan i brittiska överhusets rapport 1987-88 framhölls att forskning inte 
nödvändigtvis genererade svar på frågor som patienter, kliniker, chefer och 
politiker ställde, och att inget system tillförsäkrade att forskningsresultat 
transformerades till praktik.131 I en amerikansk kontext refererades proble-
met till som ”the quality chasm” av the Institute of Medicine, som ”a 
dilemma of research to practice” (R2P) av the National Institute of Medicine 
och som ett ”översättningsproblem” av the National Cancer Institute.132 

                                                             

126 Cochrane (1972/1999). Walker (2003) och Lines (2001), som var för sig kritiskt analyserat EBP-rörelsens 
bakgrund, har båda hävdat att den ekonomiska rationalismen grundlades i och med detta och att denna 
rational ligger till grund för EBM. 
127 Som senare ersatts med termen efficacy. 
128 Se även kapitlet Forskning för EBM. 
129 Cochrane (1972). 
130 Vad gäller själva etablerandet av metaanalys som självständigt forskningsfält lade Pearson, enligt Bhatti 
et al. (2006), grunden för detta genom en artikel publicerad 1904.  
131 Gray (2000).  
132 Den amerikanske implementationsforskaren James Dearing har beskrivit detta glapp som att forskarnas 
kollektiva vetande och praktikernas samlade görande samexisterar mer eller mindre autonomt, utan någon 
större påverkan eller inverkan på varandra.”The state of the science” och ”The state of the art”. Dearing 
(2007). Dearing (2007). 
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Etableringen av Cochrane Collaboration 
Från och med 1988 började NHS tillämpa Cochranes principer vid genomfö-
rande av kunskapsöversikter av interventionseffekter.133 1992 gav NHS också 
ekonomiskt stöd för en uppbyggnad av det internationella nätverket Coch-
rane Collaboration. Detta nätverk etablerades 1993 med syfte att genomföra 
kunskapsöversikter om interventionseffekter.134 Professor David Sackett och 
Sir Iain Chalmers var nyckelpersoner vid uppbyggnaden av Cochrane Colla-
boration. Upptakten skedde, enligt Bhatti med flera, i form av ett arbetsmöte 
initierat av Chalmers, i Oxford 1992.135  

En utgångspunkt för nätverket Cochrane Collaboration var att det sam-
lade vetandet kunde bli ackumulerbart genom systematiskt arbete med 
kunskapsöversikter. Arbetet med att sammanställa kunskapsöversikter 
skulle göras idéellt. Det skulle vara rigoröst och ske enligt explicita riktlin-
jer.136 Kunskapsöversikterna skulle kontinuerligt uppdateras enligt ett 
kollegialt granskningssystem. Grundtanken var att undvika onödig dupli-
kation, tillhandahålla uppdaterade och relevanta forskningsresultat av hög 
vetenskaplig kvalitet, och uttalat arbeta i beslutsfattares, praktikers och 
medborgares tjänst.137  

Cochrane Collaboration etablerade 12 regionala centra i Europa, Nord- 
och sydamerika, Afrika, Asien och Australien. Initialt utgick ekonomiskt stöd 
till Cochrane Collaboration från svenska Statens Beredning för Medicinsk 
Utvärdering (SBU), brittiska NHS och från EU.138 Organisationen kom att 
kostnadsfritt tillhandahålla The Cochrane Library via internet. Årligen hölls 
konferenser och särskilda priser instiftades för att belöna skickliga, hängivna 
och framgångsrika forskarinsatser.139 

År 1993 etablerades en nordisk nod av Cochrane Collaboration140 med 
Andrew Oxman som chef, vid Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjensten i 
Oslo. Oxman kom sedermera även att vara med vid uppbyggnaden av syster-
organisationen Campbell Collaboration för det sociala och 
utbildningsområdet.141  

                                                             
133 Reynolds (2000). 
134 Se till exempel Bhatti et al. (2006), Reynolds (2000). 
135 Bhatti et al. (2006). 
136 Cochrane Collaboration.  
137 Ibid. 
138 Bhatti et al. (2006). 
139 Annual Cochrane Collaboration Prizes & Awards. The Thomas C Chalmers Award belönar vid varje 
Cochrane Colloquium huvudförfattaren av den bästa muntliga och posterpresentationen. The Kenneth 
Warren Prize belönar huvudförfattaren, i ett utvecklingsland, av en systematisk kunskapsöversikt av hög 
metodologisk kvalitet och relevans för hälsoutvecklingen i utvecklingsländer. The Chris Silagy Prize belönar 
en person som har lämnat ett extraordinärt bidrag till Cochrane Collaborations arbete. The Bill Silverman 
Prize belönar personen med den mest väl underbyggda kritiken av Cochrane Collaboration – med tanken att 
kritik hjälper organisationen att förbättra sitt arbete. 
140 Bhatti et al. (2006). Se även Cochrane Collaboration. 
141 Boruch et al. (2004). Se kapitlet Idéöverföringen från medicin till andra fält. 
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6.2 Chalmers 
Sir Iain Chalmers har beskrivits som den enskilt mest betydelsefulle perso-
nen för utveckling av forskningsstrategier vid interventionsstudier inom 
medicin och hälso- och sjukvård.142 När det gäller bakgrunden till detta 
engagemang finns beskrivningar av hur Chalmers som ung läkare 
konfronterades med motstridiga medicinska uppfattningar och praktiker. 
Under arbete i Gaza upprördes han av de tragiska konsekvenserna av denna 
villrådighet: 

 
It was as a young physician that Sir Iain first encountered conflicting medical 

opinions and practices, leaving him to wonder who and what was correct. In 

Gaza, he witnessed this uncertainty firsthand and with tragic consequences. 

Following his medical training, he withheld antibiotics from children with 

early measles. Some of them suffered and died from bacterial superinfection as 

a result. The experience fundamentally shaped his views.143 

 
Redan under 1980-talet påbörjade Chalmers uppbyggnaden av en medicinsk 
databas med RCT:s vid universitetet i Oxford, Storbritannien.144 Chalmers 
blev också samordnare för James Lind-initiativet i Storbritannien, vars syfte 
var att idenfiera de mest angelägna kunskapsbristerna om behandlingsef-
fekter inom hälso- och sjukvård.145 Som tidigare beskrivits deltog han vid 
uppbyggnaden av Cochrane Collaboration, där han också blev chef för den 
brittiska noden. Chalmers kom också att vara aktiv vid etableringen av Coch-
rane Collaborations systerorganisation Campbell Collaboration, för det 
sociala och utbildningsområdet.146  

År 2000 adlades Chalmers. Efter övervägande tackade han, enligt egen ut-
saga, ja till detta genom den ökade möjligheten att bidra till förändring.147 
Det finns beskrivningar av hur Chalmers gick in i kontroverser, vilket också 
framgår av följande utdrag från den medicinska tidskriften the Lancet: ”To 
find him crossing swords with his fellow doctors or with the drug industry is 

                                                             
142 2010 tillerkändes Chalmers som ”[…]one of the leading health researchers of his generation.” Michael B. 
Bracken, the Susan Dwight Bliss Professor of Epidemiology at the Yale School of Public Health utdelade ett 
prestigefyllt pris till Chalmers med följande motivering: ”The work of Iain Chalmers has revolutionized 
research synthesis in all areas of public health and beyond. He has been the single most influential person in 
developing and promoting the use of evidence-based strategies in public health and medicine.” Yale News 
(April 2010). 
143 Bhatti et al. (2006). 
144 Yale News (2010).  
145 ”Despite the vast amount of research on the effects of treatments in health care, many uncertainties 
remain. The James Lind Alliance aims to identify the most important gaps in knowledge about the effects of 
treatments, and has been established to bring patients and clinicians together in 'Priority Setting 
Partnerships' to identify and prioritise the unanswered questions that they agree are most important. This 
information will help ensure that those who fund health research are aware of what matters to patients and 
clinicians.” The James Lind Alliance.	  
146 Se kapitlet Idéöverföringen från medicin till andra fält. 
147 Watts (2006). 
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no surprise. A less obvious target is medical ethicists, especially those who 
erect what he regards as spurious safeguards around clinical trials.”148 I en 
intervju refererad i samma artikel beskrev Chalmers själv meningsskiljaktig-
heten gentemot medicinska etiker på följande sätt: ”They’re not interested in 
empirical evidence. They’re interested in pronouncing from the moral 
mountaintops to which they’ve elected themselves.”149  

 
6.3 The Evidence-based Medicine Group 

Centralgestalterna för evidensrörelsen inom det medicinska fältet var knutna 
till the Evidence-Based Medicine Working Group.150 Nyckelpersonerna var 
överens om att inte ta emot royalties för bokpubliceringar eller ekonomiska 
ersättningar för att tala om EBM, utan valde att betrakta nämnda insatser 
som delar av forskaruppdraget.151  

1994 rekryterades professor David Sackett till Oxford University i England 
från McMaster University i Canada, där han hade utarbetat den pedagogiska 
lärandestrategin Problembaserat lärande (PBL) för lärande för EBM.152 1995 
etablerades Centre for Evidence-based Medicine i Oxford under hans led-
ning, samtidigt som tidskriften Journal of Evidence-based Medicine 
lanserades. Samma år öppnades NHS Reviews and Dissemenation Centre for 
Evidence-Based Medicine.153 

 
  

                                                             
148 Watts (2006). 
149 Ibid. 
150 Gordon Guyatt (chair), John Cairns, David Churchill, Deborah Cook, Brian Haynes, Jack Hirsh, Jan 
Irvine, Mitchell Levine, Jim Nishikawa och David Sackett från Departments of Medicine and Clinical 
Epidemiology and Biostatistics, McMaster University, Hamilton, Ontario; Patrick Brill-Edwards, Hertzel 
Gerstein, Jim Gibson, Roman Jaeschke, Anthony Kerigan, Alan Neville, Akbar Panju från Department of 
Medicine, McMaster University; Allan Detsky från Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, 
McMaster University and Departments of Heath Administration and Medicine, University of Toronto 
(Ontario), Murray Enkin, Departments of Clinical Epidemiology and Biostatistics and Obstetrics and 
Gynaecology, McMaster University; Pamela Frid, Department of Pediatrics, Queens University, Kingstron 
Ontario; Martha Gerrity, Department of Medicine, University of North Carolina, Chapel Hill; Andreas 
Laupacis, Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University and Department of 
Medicine, University of Ottawa (Ontario); Valerie Lawrence, Department of Medicine, University of Texas 
Health Science Center at San Antonio and Audie L. Murphy Memorial Veterans Hospital, San Antonio, Texas; 
Joel Menard, Centre de Medicin Trezentize cardio-Vasculaires, Paris, France; Virginia Moyer, Department of 
Pediatrics, University of Texas, Houston; Cynthia Mulrow, Department of medicine, University of Texas, San 
Antonio; Paul Links, Department of Psychiatry, McMaster University; Andrew Oxman, Departments of 
Clinical Epidemiology and Biostatistics and Family Medicine, McMaster University; Jack Sinclair, 
Departments of Clinical Epidemiology and Biostatistics and Pediatrics, McMaster University; och Peter 
Tugwell, Department of Medicine, University of Ottawa (Ontario). Evidence-Based Medicine Working Group 
(1992:2425). 
151 Se till exempel Montori och Guyatt (2008). 
152 Gray (2000). 
153 Gray (2000). 



 

30 

6.3.1 Lanseringen av EBM 
1991 publicerades en introduktion till Evidensbaserad Medicin (EBM): Evi-
dence-based Medicine. A New Approach to teaching the practice of 
medicine.154 Året därefter lanserade The Evidence-based Medicine Group 

EBM som ett nytt paradigm.155 Av artikeln framgår att det tidigare paradig-
met var baserat på antagandet att osystematiska observationer genom 
klinisk erfarenhet och kunskaper om basala sjukdomsmekanismer utgjorde 
ett tillräckligt kunskapsunderlag för en god praktik. Det nya paradimet, 
EBM, förutsatte förvisso att klinisk erfarenhet och intuition var en absolut 
förutsättning för att bli en kompetent kliniker, och att grundkunskaper om 
sjukdomsmekanismer var nödvändiga, men att detta kunnande behövde 
kompletteras med kunskaper från systematiska observationer.156 Intuition 
och erfarenhet kan nämligen också vara vilseledande, argumenterade fors-
karna.  

Forskargruppen betonade samtidigt att betydelsen av intuition i klinisk 
praktik inte skulle underskattas, utan tvärtom:  
 

[…] it is important to expose learners to exceptional clinicians who have a gift 

for intuitive diagnosis, a talent for precise observation, and excellent judge-

ment in making difficult management decisions. Untested signs and symptoms 

should not be rejected out of hand. They may prove extremely useful and 

ultimately be proved valid through rigorous testing.157  
 
Gruppen framhöll också att forskningsanvändning inte skulle ställas mot 
klinikerns eget datainsamlande. Tvärtom betonades vikten och värdet också 
av det senare. Data från samtal med och undersökning av den enskilde pati-
enten utgjorde, enligt forskarna, ofta den bästa evidensen som underlag för 
diagnos och beslut om behandling.158  

När det gällde klinikers forskningsanvändning för beslutsstöd antogs att 
det behövdes ett särskilt kunnande i kritisk granskning. Det nya paradigmet 
karaktäriserades därmed dels genom betoningen på ett eget kritiskt konsul-
terande av relevant forskning, dels genom ett kritiskt förhållningssätt 
gentemot auktoritet.159 Samtidigt betonade arbetsgruppen att: ”[…] clinici-
ans must be ready to accept and live with uncertainty and to acknowledge 

                                                             
154 Guyatt et al. (1991), Evidence-Based Medicine Working Group (1992). Guyatt kandiderade till 
kanadensiska federala valet 2004 och 2006. 
155 Trinder (2000c). 
156 Evidence-Based Medicine Working Group (1992). 
157 Evidence-Based Medicine Working Group (1992:2423). 
158 ”Careful history taking and physical examination provide much, and ofte the best, evidence for diagnosis 
and direct treatment decisions.” Evidence-Based Medicine Working Group (1992:2423). 
159 ”The new paradigm puts a much lower value on authority.” Evidence-Based Medicine Working Group 
(1992:2421). 
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that management decisions are often made in the face of relative ignorance 
of their true impact.”160  

Särskilda hinder som arbetsgruppen förutsåg var bland motstånd till trä-
ning i kritisk granskning i och med den möda och tid det skulle ta i anspråk i 
jämförelse med så kallad ”kokboksmedicin”, med överförenklade svar på 
komplexa frågor.161 

 
6.4 Sackett och programskriften för EBM 

1996 formulerade David Sackett, professor i klinisk epidemiologi och biosta-
tistik, tillsammans med sitt forskarlag (representanter i the EBM-group) 
följande definition av evidensbaserad medicin: ”[…] the conscientious, expli-
cit and judicious use of current best evidence in making decisions about the 
care of individual patients […] integrating individual clinical expertise with 
the best available external clinical evidence from systematic research.”162 

För den som oroade sig för användande av EBM som ett sätt att legitimera 
neddragningar genom fokus på kostnadseffektivitet förtydligade Sackett 
m.fl. att forskning potentiellt också kan uppdaga att effektiva interventioner 
kostar mer.163 Sackett med kollegor publicerade år 1997 Evidence-Based 
Medicine – How to practice and teach EBM där de mer ingående beskriver 
av innebörden av EBM.164 Idén har vidareutvecklats i senare revideringar av 
boken.165  

En central revidering av definitionen av EBM gjordes år 2000 till: ”Evi-
dence-based medicine (EBM) is the integration of best research evidence 
with clinical expertise and patient values.”166 Det nya var att inkludera 
patienten och samspelet med denna. Arbetsgången förväntades bidra till en 
så kallad terapeutisk allians som kunde optimera de kliniska resultaten och 
patientens livskvalitet.167 Haynes, Devereaux och Guyatt illustrerade EBM-
modellen. Genom illustrationen framträder den professionella expertisen 
som det nav som förenar de omgivande elementen patientens situation och 

                                                             
160 Evidence-Based Medicine Working Group (1992:2421). 
161 ”People like quick and easy answers. Cookbook medicine has its appeal. Critical appraisal involves 
additional time and effort and may be perceived as inefficient and distracting from the real goal (to provide 
optimal care for patients).” Evidence-Based Medicine Working Group (1992:2423). 
162 Sackett et al. (1996:71). 
163 Sackett et al. (1996). 
164 Ibid. 
165 Se Sackett et al. (2000), Straus et al. (2005). Någon mer ingående systematisk genomgång för att fånga 
denna utveckling mer i detalj har inte gjorts inom ramen för denna studie. 
166 Sackett et al. (2000:1). Lars Oscarsson har gjort följande svenska översättning: ”[…] integrerandet av 
bästa forskningsstöd med klinisk expertis och patientens värderingar… (och) När dessa delar är integrerade 
bildar kliniker och patienter en diagnostisk och terapeutisk allians som optimerar det kliniska resultatet och 
livskvalitén.” (2009:14). 
167 Sackett et al. (2000) skriver att: ”When these three elements are integrated, clinicians and patients form a 
diagnostic and therapeutic alliance which optimizes clinical outcomes and quality of life.” 
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omständigheter, patientens preferenser och agerande samt vetenskapliga 
belägg.168 

Med bästa tillgängliga evidens avsågs kliniskt relevant och patientcen-
trerad forskning med hög validitet och reliablilitet. Med patientens 
värderingar avsågs dennas unika preferenser, farhågor och förväntningar. 
Klinisk expertis eller professionalitet innefattade förmågan att genom fär-
dighet och tidigare erfarenheter snabbt kunna identifiera unika tillstånd, 
risker och möjligheter med olika interventionsalternativ och klientens eller 
patientens egna värderingar och förväntningar.  I detta innefattades kompe-
tensen att kunna ställa besvarbara frågor i syfte att söka möjliga lösningar på 
patientens problem.169 I professionaliteten, den kliniska expertisen låg där-
med enligt grundidén:  

 
1) Det etiska ansvarstagandet att hålla sig uppdaterad på forskning om 

personliga och sociala problem och specifika interventioner (innebör-
den av conscientious).  

2) Öppenheten, eller transparensen, gentemot patienten om det man vet 
om insatsers effekter, inklusive att kunskap saknas (innebörden av 
explicit).  

3) Den praktiska klokheten att förena systematiska överväganden och 
kontinuerlig utvärdering, med insikten att allt inte kan förutses (inne-
börden av judicious). 

Sackett m.fl. operationaliserade definitionen av EBM i en konkret arbetsgång 
för den kliniskt verksamma, som innefattade de fem stegen att (fritt över-
satt):170  

 
1. Formulera behov av information till frågor som är möjliga att besvara.  
2. Söka bästa tillgängliga evidens som kan besvara frågorna.  
3. Genomföra en kritisk granskning av evidens avseende validitet, effekt 

och användbarhet/relevans.  
4. Integrera den kritiska genomgången med den kliniska expertisen och 

med patientens biologi, värderingar och omständigheter.  
5. Utvärdera effektiviteten i steg 1-4 och söka sätt att förbättra dem till 

nästa gång.171  

Sackett m.fl. argumenterade för att både så kallade bakgrundsfrågor (om till 
exempel målgruppen, behov osv.) och förgrundfrågor (om till exempel inter-

                                                             
168 Haynes et al. (2002). 
169 Sackett et al. (1996, 2000). 
170 Sackett et al. (2000:4).  
171 Effectiveness och efficiency, det vill säga att behandlingen fungerar och att resursanvändningen varit 
optimal. 
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ventionseffekter) behövdes när det gällde det första steget, samtidigt som 
proportionerna mellan dessa frågetyper skulle komma att variera beroende 
på erfarenhet. Med mer erfarenhet skulle proportionen bakgrundsfrågor 
minska. När det gällde frågan om vetenskaplig evidens betonade Sackett 
m.fl. den skulle informera och inte ersätta den professionelle (genom stegen 
två till fyra).172 Genom det femte steget framhölls lokal självutvärdering, som 
enligt Sackett m.fl. var den viktigaste utvärderingsformen.173 

6.4.1 Utbildning för EBM 
Sackett m.fl. utvecklade en särskild lärandestrategi, problembaserat lärande 
(PBL) för undervisning i EBM. PBL kombinerade inslag från olika inlär-
ningsteorier, med gott vetenskapligt stöd, i ett antal principer. Metodiken 
byggde på studenternas egen sökning och användning av kunskaper för att 
förklara eller generera lösningsförslag på realistiska problem. Lärandet var 
därmed tänkt att dirigeras mot vad som förväntades bli ett fortsatt yrkesre-
laterat lärande.174 

Lärandestrategin byggde bland annat på att läraren skulle fungera som fö-
rebild som exemplifierade klinisk expertis. Sackett och medforskare 
förespråkade att läraren skulle vara patient- och studentcentrerad, och att 
denne skulle nyttja kliniska miljöer. Interaktivitet betonades liksom använd-
ning av multipla steg vid problemlösning. Arbete i grupp, enligt en given 
metodik, och med en given arbetsordning förespråkades, liksom kontinuerlig 
självutvärdering när det gällde förmåga att tillämpa respektive steg i EBP-
processen.175 Även lärarens egen självvärdering betonades.176  

                                                             
172 ”External clinical evidence can inform, but can never replace, individual clinical experise, and it is this 
expertise that decides whether external evidence applies to the individual patient at all and, if so, how it 
should be integrated into a clinical decision.” Sackett et al. (1996:71). 
173 De skrev att: ”[…] We believe that the most important evaluations of our performance are the ones we 
design and carry out ourselves.” Sackett et al. (2000:219). Självvärderingen skulle systematiskt gå igenom vart 
och ett av de föregående stegen i femstegsprocessen i syfte att förbättra den till nästa tillfälle. Exempel på 
självvärderande frågor för det första steget är (2000:220, min övers.): Ställer jag kliniska frågor?; Ställer jag 
välformulerade frågor?; Använder jag en karta för att identifiera kunskapsluckor och formulera frågor?; Har 
jag en arbetsmetod för att spara frågeställningar till ett senare tillfälle?; Är frågeställande inkorporerat som 
del i det vardagliga arbetet?; Introducerar jag studenter till frågeställande? Exempel på systematiska frågor 
för att utvärdera sökande efter vetenskapligt stöd i det kliniska arbetet är (2000:221): Söker jag 
överhuvudtaget?; Känner jag till de bästa och mest relevanta källorna för mig?; Har jag tillgång till dessa 
källor?; Söker jag från en rad olika källor?; Blir jag mer effektiv i mitt sökande. Exempel på frågor som 
används för självvärdering av kritisk granskning avseende validitet och relevans är (2000:222): Genomför jag 
kritisk granskning?; Blir guider för kritisk granskning allt lättare att använda?; Självvärdering av integrering 
mellan evidens och egen experis och tillämpning av detta görs genom att bland andra följande 
frågeställningar besvaras (2000:223): Integrerar jag kritiska färdigheter alls?; Gör jag anpasssningar till 
individuella patienter?; Har jag följt upp mitt kliniska handlande? 
174 Se Sackett et al. (2000:183 ff). 
175 Läraren fick enligt lärandemodellen aldrig förringa en students frågor eller svar. Sackett et al. beskrev 
även ett antal misstag att undvika att begå vid undervisning i EBM. Exempel på sådana misstag var att 
undervisa i att bedriva forskning snarare än i att använda forskning eller att undervisa i hur man genomför 
statistisk analys snarare än i hur man tolkar statistiska analyser.  Andra misstag var att undervisa i ett antal på 
förhand bestämda ämnen snarare än att utgå från problem givna av patienter, eller att examinera fakta 
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6.4.2 Forskning för EBM 
Kunskapsproduktionen för EBM var enligt Sackets m.fl. tankegångar inte 
avgränsad till vissa forskningsmetoder, utan utgångspunkten var att forsk-
ningsfrågan skulle avgöra metodval. Sackett m.fl. skrev att: ”Evidence based 
medicine is not restricted to randomised trials and meta-analyses. It involves 
tracking down the best external evidence with which to answer our clinical 
questions.”177  Det ansågs emellertid angeläget att bistå den kliniska prakti-
ken med kunskap med relevans för kliniskt beslutsfattande och därmed att 
identifiera angelägna kunskapsluckor att fylla.  

Givet frågor om effekten av olika interventioner antogs systematiska 
sammanställningar av effektstudier kunna ge överblick och den mest tillför-
litliga kunskapen. Den randomiserade kontrollerade studien (eng. 
Randomized Controlled Trials, RCT) framhölls i detta sammanhang som så 
kallad gyllene standard för primärstudier, där det var etiskt och praktiskt 
möjligt.178 När det gällde olika typer av effektstudier rangordnade Sackett 
m.fl. dem utifrån den grad av ideal vetenskaplig kvalitet som respektive ut-
värderingstyp kunde uppnå:179 

1a. Systematiska sammanställningar av RCT  
1b. Enskilda RCT av god kvalitet (dvs. validitet och reliabilitet). 
1c. Experiment med matchad kontroll. 
2a. Systematiska sammanställningar av kohortstudier. 
2b. Enskilda kohortstudier eller enskilda RCT av låg kvalitet. 
2c. Patienteffektstudier. 
3a. Systematiska sammanställningar av case-kontrollstudier. 
3b. Enskilda case-kontrollstudier. 
4. Fallserier eller kohortstudier eller case-kontroll av låg kvalitet. 
5. Expertvärderingar. 

                                                                                                                                               
snarare än tillämpning av fakta på patienter. Istället för att avsluta en session skulle läraren, enligt Sackett et 
al., lämna öppningar att fundera kring mellan sessionerna. 
176 Sackett et al. (2000:227). 
177 Sackett et al. (1996:71) 
178 Styrkan som framhålls hos studier med kontrollgrupper och experimentgrupper var en hög intern 
validitet med goda möjligheter relatera resultaten till själva interventionen. Det finns dock alltid ett 
spänningsförhållande mellan extern validitet (generaliserbarhet) och intern validitet (att resultaten kan 
tillskrivas interventionen). Se till exempel Reynolds (2000). Se även Bohlin (2011). 
179 Sackett et al. (2000:173 ff). Fritt översatt. 
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6.4.3 EBM-modellens idéelement 
Walker identifierar ett antal idéelement som hon menar är bärande för 
EBM-modellen. Hon beskriver modellen som en produkt av fyra sanningsre-
gimer: ekonomisk rationalism, empiricism, positivism och pragmatism.180 
Ett centralt axiom inom ekonomisk rationalism är, enligt Walker, att koppla 
idén om begränsade resurser till effektiv resursanvändning.181 Centralt för 
empirisismen är att alla kunskapsanspråk behöver ha belagts genom erfa-
renhet.182 Den präglas av en anti-auktoritarism.183 Positivismen betonar den 
vetenskapliga uppgiften som att beskriva samexistensen och följden av ob-
serverbara fenomen.184  Samtidigt utgick August Comte från nödvändigheten 
av att olika vetenskaper utformades som en helhet, samtidigt som han förne-
kade möjligheten till en enda vetenskaplig metod. 185  Samhällsvetenskapens 
främsta uppgift var enligt Comte att bistå med kunskaper genom systema-
tiska iakttagelser för att kunna förutse och förebygga, eller som han skrev: 
Voir pour savoir, savoir pour prévoir, prévoir pour prevenir.186 Pragmat-
ismen, avslutningsvis, utgår enligt Walker från en koherens mellan 
antaganden om vad som fungerar.187 
 

6.5 Implementering – exemplet Storbritannien 
1995 hölls den första International Conference on the Scientific Basis of 
Health Services under ledning av Sir Michael Peckham, föreståndare vid 
School of Public Policy i London.188 I en avrapportering från hälso- och sjuk-
vårdskonferensen framgår att: ”A multinational cross-section of health 
service scientists at that meeting heard a clear call for research that would 
inform public and clinical policy with the aim of achieving better-quality and 
more efficient health care.”  

Under konferensen uttrycktes samtidigt också farhågor att forskningsori-
enteringen skulle medföra ett reduktionistiskt vetenskapligt perspektiv och 
överförenklade svar på praktikens komplexa frågor, samt att klinikers fokus 

                                                             
180 Walker (2003). 
181 Se även Van de Luitgaarden (2009) och Gray et al. (2009). 
182 Walker (2003). 
183 Under 1930-talet formulerade han kravet att en teori ska kunna säga vad som inte får ske om teorin ska 
vara sann. Genom detta krav på falsifierbarhet upprättade han en så kallad demarkationslinje mellan 
vetenskap och metafysik. En implikation av Poppers resonemang är dels att det är bättre missa en sann 
skillnad än att betrakta en falsk skillnad som sann, dels att ett resultat baserat på en studie väger lättare än ett 
resultat baserat på flera studier i och med den ökade möjligheten att falsifiera. Se till exempel Sundell (2008). 
184 ”[…] a scientifically oriented form of empiricism. […]. Walker (2003:148). 
185 Shaw (2005), Walker (2003), Lines (2001). 
186 Ziegler (2005). Fritt översatt: Iaktta för att veta, veta för att förutse, förutse för att förhindra. 
187 Walker (2003). 
188 MacLeod och Bienenstock (1998). En andra konferens kom att hållas oktober 1997 i Amsterdam och en 
tredje oktober 1999 i Toronto. Som kommer att framgå var Pekham också (liksom Chalmers) en av 
nyckelpersonerna vid uppbyggnaden av Cochrane Collaborations systerorganisation Campbell Collaboration, 
inom det sociala och utbildningsområdet. Se kapitlet Idéöverföringen från medicin till andra fält. 



 

36 

på medkännande för, och omsorg om, den enskilda patienten skulle komma 
att nedvärderas. Trots detta bekrevs konferensen som ”ett steg framåt” när 
det gällde en ökad forskningsbasering både på en makronivå (policy) och på 
en mikronivå (klinisk praktik).189 Av konferensrapporten framgår även att 
Peckham hade lyckats övertyga regeringen om vikten av forskning för opti-
mal vård: ”Indeed, before the London meeting, Sir Michael Peckham had 
brought off a formidable coup, to the envy of researchers everywhere, by 
persuading the then-Conservative UK government to allocate 1.5% of its total 
National Health Service budget to research supporting optimal care deli-
very.”190 

Under åren 1996 och 1997 genomfördes demonstrationsprojekt i England 
i syfte att utvärdera introduktionen av EBM.191 Trinder beskriver att The 
Frontline project var designat för att undersöka introduktionen av EBM i 20 
sjukhusteam.192 Utvärderingen visade att introduktionen av EBM både var 
önskvärd och möjlig, samtidigt som några betydande svårigheter för imple-
mentering av modellen förelåg. Dels var tillgången till fulltextartiklar 
begränsad, dels fanns en brist på relevant evidens. Klinikerna hade begrän-
sade färdigheter i informationssökning och kritisk granskning, men också 
allt för begränsad tid. Hierarkier inom medicin och omvårdnad angavs ut-
göra ett hinder för implementering, liksom det upplevda hotet mot en 
medicinsk autonomi genom kravet på vetenskapligt stöd.193  

Avrapporteringar från EBM-programmmen PACE och FACTS visade, en-
ligt Trinders sammanfattning, att en rörelse mot EBM var möjlig att uppnå. 
Samtidigt indikerade erfarenheterna hur komplex och svår en förändring var 
att få till stånd. Vikten av förhandlingar och diskussioner betonades för att 
tillförsäkra stöd och åtaganden.194 Eve m.fl. konstaterade också under 1997 
att: ”The bad news is that there are no magic bullets, no quick-fit tool boxes 
packed with nifty tricks to achieve this. Instead there is the much more com-
plicated business of listening to people, solving the real world problems they 
tell you are inhibiting them and inspiring them to change.”195  

Givet att man anammade den grundläggande EBM-filosofin skulle det för 
ett sjösättande, enligt en analys av Dopson m.fl., krävas en genomgripande 

                                                             
189 ”Attendees concluded that, with a sound research base, allocation of resources should be improved at the 
macro level of political decision-making and at the micro level of clinical care for individuals. There was a 
general agreement that investment in research must be made now to preserve the quality of future health 
care.” MacLeod och Bienenstock (1998:213). 
190 Ibid.  
191 Samtidigt framgår av följande citat från Gray (2000:97) att den generella strategin inte alltid var att ens 
använda termen EBM: ”No attempt was made to motivate people to practice evidence-based decision-making. 
Indeed, it was known that the adoption of the term evidence-based medicine, developed in the US and Canada 
in the early 1990s, would irritate a number of people […].” 
192 Trinder (2000d). 
193 Ibid. 
194 Trinder (2000d:223) 
195 Ibid. 
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förändring i organisationskulturen.196 På verksamhetsnära nivåer hade det 
genom försöksverksamheter visat sig betydligt mer komplicerat att imple-
mentera EBP-idén än att bara tillföra kunskaper och information. Risken för 
implementeringsglapp var enligt forskarna överhängande utan välutvecklade 
strategier för översättningar till praktikens villkor.197 Utifrån de gjorda erfa-
renheterna kunde Dopson och medforskare konstatera att: 

 
Gradually, as it became apparent that this wider cultural change was 

frequently failing to take root at local level, it was realized that more complex 

organizational and behavioural obstacles existed, and that ensuring 

information was readily available was necessary but certainly not 

sufficient.198 

 
6.6 Debatt och kritik 

Parallellt med den initierade EBP-implementeringen pågick en debatt i 
EBM-frågan. År 2000 gjorde Straus och McAlister en klassificering av den 
kritik som internationellt förts fram mot EBM inom det medicinska områ-
det.199 Enligt denna var det två typer av begränsningar som hade framhållits. 
Den ena var relaterad till karaktären hos den medicinska praktiken som så-
dan. Kritikerna framhöll bristen på koherenta och konsistenta vetenskapliga 
resultat och svårigheten att i praktiken applicera generella forskningsresultat 
på individuella patienter. Den andra typen av begränsningar rörde EBM-
idén som sådan i den medicinska praktiken. En kritisk punkt var kravet på 
nya färdigheter. Debatten synliggjorde, enligt Straus och McAlister, att möj-
ligheten att implementera EBM begränsades av resurser (inklusive tid). 
Ytterligare en kritikpunkt var bristen på evidens för att EBM fungerade 
bättre än annan medicinsk praktik.200  

Enligt Straus och McAlister fanns dels kritik som vilade på filosofisk 
grund, dels kritik som byggde på missuppfattningar av EBM-idén. När det 
gällde kritik på filosofisk grund riktades den i huvudsak mot idéns rational-
istiska ideal,201 det vill säga tilltron till möjligheten att göra medvetna och 
rationella val på basis av tillhandahållen information. När det gällde kritik 
mot EBP som byggde på missuppfattningar, givet Sacketts m.fl. definition 

                                                             
196 Dopson et al. (2003). 
197 Jämför med liknande erfarenheter inom till exempel socialt arbete, bland annat det så kallade 
översättningsproblemet. Se kapitlet EBP-etableringen i socialt arbete. 
198 Dopson et al. (2003:318). 
199 Straus och McAlister (2000). 
200 Ibid. 
201 I en artikel publicerad samma år som Straus och McAlisters klassificering av den kritiska debatten kring 
EBP jämställde Traynor den vetenskapliga rationalism han menade att EBM byggde på med en religiös 
diskurs med syfte att diskvalificera andra former av medicin som ovetenskapliga. EBM beskrev som ”[…] a 
move intended to undermine its strategies of disqualifying other forms of medicine as unscientific.” Citerad av 
Mykhalovskiy och Weir (2004:1064). 
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och ursprungliga modell, sammanfattade Straus och McAlister denna i ett 
antal punkter. Dessa var, utan att här närmare kommentera dem, att 
EBM:202 

 
1. Nedvärderade klinisk expertis. 
2. Ignorerade patientens värderingar. 
3. Medförde en ”kokboksmedicin”. 
4. Var en strategi för nedskärningar. 
5. Var ett elfenbenskoncept. 
6. Var begränsad till klinisk forskning. 
7. Skulle leda till terapeutisk nihilism när inte RCT-resultat fanns att tillgå. 

I en sammanställning publicerad 2003 noterade Dopson m.fl. också hur 
EBM-kritiker framhöll ett spänningsförhållande mellan medicin som konst 
eller hantverk och medicin som vetenskap.203 Dopson m.fl. menade att den 
kritik som togs för sann skulle fördröja tempot på EBM-idéns implemente-
ring.204 År 2004 beskrev Mykhalovskiy och Weir hur framförallt medicinska 
humanister uttryckt oro över doktor-patient-relationen och över att patien-
tens värderingar skulle komma att ställas åt sidan vid en etablering av 
EBM.205 
 

6.7 Några nedslag i utfall av EBM-etableringen 
McColl m.fl. fann år 1998 att läkare generellt var positiva till EBM, men att 
de hade bristande kunskaper om databaser.206 Samma år beskrev Mitchell 
att de läkare som genom kravet på evidensbasering upplevt sig kritiserade 
för att inte redan arbeta vetenskapligt grundat, hade kommit att förhålla sig 
skeptiska till idén som sådan.207 Enligt en genomgång av Atherton 
uppskattades att 15 procent av sjukvården var evidensbaserad och att 
ytterligare 15 procent var beforskad, men utan belägg för vinster. Enligt en 
annan refererad studie, också publicerad 1998, undersöktes kring 5 procent 
av hälso- och sjukvårdens verksamheter per år i Storbritannien. Syftet var att 

                                                             
202 Straus och McAlister (2000). 
203 Dopson et al. (2003). 
204 Till exempel skulle en fortsatt spridning motverkas om kliniker upplevde EBM som strategi för 
nedskärningar eller om politiker upplevde att de inte skulle kunna få enkla svar på komplexa frågor. Dopson 
et al. (2003). 
205 De menade vidare att: ”At a more general level, medical humanists view EBM through the lens of 
’technological oppression’” Mykhalovskiy och Weir (2004:1063). Samtidigt tog forskarna själva med referens 
till Epstein ställning för att ”The patient is not only the point of application of evidence in clinic, but also the 
site for the production of evidence in research.” Mykhalovskiy och Weir (2004:1066). 
206 Lipman (2000). 
207 Mitchell (1998). 
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klarlägga i vilken utsträckning de byggde på evidens om vad som fungerar, 
för vem och med vilka resultat.208  

1999 publicerades en kunskapsöversikt i syfte att besvara frågan om varför 
läkare inte följde vetenskapliga riktlinjer, så kallade guidelines.209 Ett antal 
komplicerande barriärer identifierades så som exempelvis bristande med-
vetenhet om vilka tillgängliga riktlinjer som fanns, bristande förtrogenhet 
med hur tillgängliga riktlinjer skulle tillämpas, bristande acceptans från lä-
karen när det gällde användning av riktlinjer generellt eller innehållet i en 
enskild riktlinje, bristande tilltro till att användandet skulle leda till önskat 
resultat, bristande motivation att förändra tidigare praktik, upplevd tidsbrist 
eller upplevd svårighet i tillämpning, samt avsaknad av system som flaggade 
för användning.210 

År 2000 lokaliserade Trinder EBM-rörelsens epicentrum till den medi-
cinska specialistvården och akutsjukvården.211 Inom närliggande områden 
till epidemiologin hade ursprungsmodellen för EBM fått starkt fäste. Samma 
år, gjorde Lipman iakttagelsen att EBM höll på att utvecklas i daglig praktik 
inom primärvården i Storbritannien, Nordamerika, Nya Zeeland, Australien 
och Holland. Han identifierade dock skillnader mellan specialist- och pri-
märvården så som att den förstnämnda ditintills fångat upp de mest 
framgångsrika studenterna, medan övriga sökt sig till primärvården som i 
högre utsträckning karaktäriserades av att vara fjärmad från forskning. Lip-
man formulerade en möjlig lösning på följande sätt: ”The need for (and 
persisting lack of) a research culture in primary care has been recognised for 
many years; in particular, there is a need for research questions to emerge 
from within the clinical context of general practice rather than be imposed 
and investigated from without […].”212 

I en artikel publicerad 2000 konstaterade Reynolds vad hon uppfattade 
som en delvis förändrad status för kvalitativa forskningsresultat inom EBM-
rörelsen.213 I en artikel publicerad 2004 synliggjorde samtidigt Upshur och 
Tracy problematiken med att det florerade olika metodhierarkier,214 och att 
dessa inte var kompatibla.215 I en rapport från The Committee on the Quality 

                                                             
208 Atherton (2002) refererar till Mcfarlane (1998). 
209 Cabana et al. (1999). 
210 Cabana, Rand, Powe et al. (1999). 
211 Trinder (2000a). 
212 Lipman (2000:44). 
213 ”There are clear signs that the status of qualitative research within evidence-based medicine is changing 
[…]. The introduction of qualitative research methods within evidence-based medicine marks a significant 
shift in its development [...].” Reynolds (2000:33). I en svensk kontext noterade Karin Alexandersson (2006) 
att svenska Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU), en central producent av kunskapsöversikter 
om interventionseffekter, reviderade rangordningen av kvantitativa studier 1998 och med detta antog att olika 
typer av studier tillför olika dimensioner. 
214 Se till exempel Essential evidence plus. 
215 ”It is now clear that what constitutes best evidence varies according to the hierarchy, and the hierarchies 
are not commensurable. At last count, we have identified seven such creatures, all of which have strikingly 
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of Health Care in America från 2001 konstaterades fortsatt ett glapp mellan 
forskning och praktik, och risken att skada patienter framhölls med detta.216 

2007 publicerades en intervjustudie genomförd av Andrew Oxman, chef 
för Nordic Cochrane Collaboration, om kunskapsunderlaget för organisat-
ionens rekommendationer.217 Oxman beskrev det som en ”allvarlig brist” när 
det gällde tillförlitlighet att dessa endast var baserade på vad ett antal ex-
perter ansåg i frågan.218 WHO framförde följande kommentar (i svensk 
översättning): ”WHO har tidigare föregått med gott exempel och kommer 
sträva efter att göra det även i framtiden. Att basera våra rekommendationer 
på öppna och transparenta övervägande av de bästa forskningsresultaten är 
avgörande för WHO:s internationella trovärdighet, position och rykte.”219 

År 2008 noterade Montori och Guyatt förekomsten av vantolkningar av 
EBM:  

Many medical schools and training programs, in a form of premature closure, 

are moving away from teaching the fundamentals of careful evidence 

appraisal to emhasize the implementation of evidence. The intent of this new 

focus is to produce high-quality, safe, and low-cost care […]. However 

abandoning appropriate skepticism regarding the effectiveness of these 

interventions may lead to large investments in quality-improvement, safety, 

and efficiency activities that fail to yield the expected benefits.220 

 
Montori och Guyatt varnade för risken med att använda EBM-modellen på 
ett icke avsett sätt med orden: ”An analogy can be made between EBM and 
nuclear fission: it can be very powerful when used appropriately and 
dangerous when used inappropriately.”221 

                                                                                                                                               
different characteristics for their highest-rated evidence and their best recommendations derived from it.” 
Upshur och Tracy (2004:200). 
216 Av rapporten framgick att: ”Americans should be able to count on receiving care that meets their needs 
and is based on the best scientific knowledge. Yet there is strong evidence that this frequently is not the case.  
[…]. The frustration levels of both patients and clinicians have probably never been higher. Yet the problems 
remain. Health care today harms too frequently and routinely fails to deliver its potential benefits.” The 
Committee on the Quality of Health Care in America. The Committee on the Quality of Health Care in 
America etablerades i juni 1998 med uppgift att utveckla en strategi för kvalitetsförbättring inom sjukvården 
för den närmaste tio-årsperioden. Bland annat genomförde kommitten en detaljerad översikt över den 
befintliga litteraturen om kvalitén inom den amerikanska hälso- och sjukvården. 
217 Med 21 chefer för 16 avdelningar vid WHO. 
218 Enligt sammanfattningen av rapporten fanns ”[…] en tendens att samla ett par personer runt ett bord och 
nå konsensus – allt de säger har en vetenskaplig och en politisk del vilket gör att man ofta tar den minsta 
gemensamma nämnaren eller den mest dominerande personens åsikt.” Stenberg, Ingrid (2007). Oxmans 
förklaring till problemet var enligt artilekn en väl inarbetad kultur: ”Hela WHO:s arbete byggdes upp kring 
experter från början och de har arbetat på det här sättet i flera decennier. Det är väldigt svårt för en så stor 
organisation att ändra rutinerna.”  
219 Stenberg (2007). 
220 Montori och Guyatt (2008:1816). 
221 Montori och Guyatt (2008:1815). 
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6.8 Sammanfattande kommentar 
Genom kapitlet har jag visat att EBM-modellen designades av ett antal nyck-
elarkitekter (på en mikronivå). De satte samman olika idéelement till en 
kognitiv modell för en förbättrad praktik och för ett minskat glapp mellan 
forskning och praktik. Modellen gav en handlingsstrategi för kunskapsan-
vändning och kunskapsproduktion. Dess implementering förutsatte 
individuell och organisatorisk förändring. Genom att modellen förankrades 
som text och illustration kunde den spridas. Den spreds via nätverk med the 
EBM-group som nav (på en mesonivå). Internet var ett centralt medium för 
idéspridning. En rad organisationer verkade också som nyckelaktörer för 
spridning, PR och kunskapsproduktion både på global nivå och på nationella 
arenor. En nyckelaktör på den globala arenan var Cochrane Collaboration. I 
den mån programteorin efterföljdes blev modellen självgenererande. Den 
strikta paketeringen gav förutsättning för en enhetlig tillämpning. I vissa 
sammanhang reducerades emellertid modellen och genom att programlogi-
ken sattes ur spel bromsades etableringen. 

Bakom beslutet att konstruera modellen låg (på en subindividuell nivå) 
rädsla att skada patienter och frustration över ett glapp mellan forskning och 
klinisk praktik. Detta utgjorde också kärnan i konstruktionen av den kris 
(internationellt) som paradigmet lanserades som en lösning på. Nationella 
kartläggningar om kunskapsproduktion och kunskapsanvändning och ef-
terföljande debatter bidrog dessutom både till undersökningar av den nya 
modellen och till en kraftig spridningseffekt. Inom professionen var kritiken 
initialt stark. Detta bidrog till idéspridning och en central uppgift för föränd-
ringsaktörerna var att systematiskt bemöta kritikpunkterna och förfina 
modellen.  

Den politiska förankringen var central både både på en överstatlig (mega) 
och statlig (makro) nivå. Konferenser och forskares aktiva påverkansarbete 
bidrog till att etablera EBM som politisk agenda. Ett resultat av detta var 
regeringars investeringar dels i ett omfattande globalt kunskapsprojekt med 
fokus på interventionseffekter, dels i nationella demonstrationsprojekt med 
fokus på EBM-modellens implementering i komplexa organisationer. Det var 
också avgörande för modellens spridning att EBM etablerades som utbild-
ningsagenda. En del av EBM-projektet var också kartläggningar av attityder 
till, kunskaper om och färdigheter relaterade till EBM bland kliniker. Sam-
tycket till EBM-modellen var ytterst beroende av mottagarnas övertygelse 
(på en subindividuell nivå) om dess potential. Först därefter kunde besluts-
fattande ske för en implementering.  



 

42 

7. Idéöverföringen från medicin till 
andra fält 

 
I detta kapitel görs en fördjupad beskrivning av EBM-modellens import till 
andra professionella fält. Med detta rekonstruerar jag själva idéimporten, 
liksom framväxten av Campbell Collaboration, en central producent och 
spridare av kunskapsöversikter om interventionseffekter inom social-, bete-
ende- och utbildningsvetenskapliga områden.  
 

7.1 Smith och The Royal Statistical Society 
I en artikel publicerad 1996 beskrev A. F. M. Smith, den då nyutnämnde 
ordföranden för the Royal Statistical Society, organisationens mål att bidra 
till ett mer evidensbaserat samhälle, men beklagade samtidigt avståndet till 
denna vision.222 I sammanhanget framhöll dock Smith den nya evidensrörel-
sen inom medicin som viktig och lovande när det gällde visionen om ett 
evidensbaserat samhälle.223 Smith frågade sig varför inte andra områden än 
medicin skulle kunna skapa motsvarigheter till Cochrane Collaboration.224 
Smith förde därmed fram tanken om att the Royal Statistical Society till-
sammans med andra vetenskapliga sällskap och media skulle kunna bedriva 
en kampanj för detta: 

But what is so special about medicine? We are, through the media, as ordinary 

citizens, confronted daily with controversy and debate across a whole 

spectrum of public policy issues. But, typically, we have no access to any form 

of systematic ’evidence base’ – and therefore, no means of participating in the 

debate in a mature and informed manner. Obvious topical examples include 

education – what does work in the classroom? – and penal policy – what is 

effective in preventing reoffending? Perhaps there is an opportunity here for 

the Society together with appropriate allies in other learned societies and the 

media – to launch a campaign, directed at developing analogues of the 

Cochrane Collaboration, to provide suitable evidence bases in other areas 

besides medicine, with the aim of achieving a quantal shift in the quantitative 

maturity of public policy debates.225 

                                                             
222 ”From its very beginning, the Royal Statistical Society has sought to contribute to the development of 
what we might call an evidence-based society, in which informed quantitative reasoning is the dominant 
modality in public debate, as well as in the decision-making process of government, businesss and individuals. 
However, the innumerate and confused nature of so much political, public and media reaction to major issues 
involving incertainty and risk continues to serve as a reminder to us of just how far we still are from realizing 
this goal.” Smith (1996:367). 
223 Smith (1996) lyfte i sammanhanget också frågan om huruvida det vore en framkomlig väg att engagera 
sig i ”riskfrågor” via media i syfte att mer effektivt nå ut till allmänheten. 
224 Smith (1996). 
225 Smith (1996:369). 
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7.2 Chalmers och Peckham 
Vid School of Public Policy vid University College i London påbörjades under 
maj 1998 och januari 1999 diskussioner om hur den medicinska modellen 
skulle kunna bidra med problemlösning även inom andra fält.226 Sir Iain 
Chalmers vid School of Public Policy, tillika chef för Cochrane Collaborat-
ion,227 var en nyckelperson vid dessa.228 En annan nyckelperson, Sir Michael 
Peckham229 vid School of Public Policy, menade att: ”The notion of transfer-
ring experience and methods from one sphere of activity to another is 
attractive but all to rarely accomplished.”230 Peckham förestod värdskapet 
för inledande workshops på temat idéöverföring från en sektor till en annan. 
I avrapporteringen skrev han följande:  

I am delighted that the School of Public Policy has been able to encourage and 

promote this highly significant example of the transfer from one sector to 

another of a strategy and method designed to improve the quality and impact 

of decisions taken by government and other policy makers, practitioners, and 

the public more generally.231 

 
7.2.1 Inledande workshops 

Fem papers låg till grund för de möten som ägde rum vid London School of 
Public Policy.232 Haluk Soydan från Centrum för Utvärdering av Metoder i 
Socialt Arbete (CUS), vid Socialstyrelsen i Sverige var särskild kontaktperson 
för mötet.233 En fråga som diskuterades var poängen med, och värdet av, att 
avskilja Campbell Collaboration från Cochrane Collaboration. Ett svar på 
denna fråga var: ”[…] that potential funders of work in the social sciences 
tended to see the Cochrane Collaboration as very closely identified with he-
alth care and medicine, and that the Campbell Collaboration would give 
social and educational issues their own identity.”234 Andy Oxman tillade 

                                                             
226 Peckham (1999). 
227 Se kapitlet Evidensbaserad medicin. 
228 Boruch et al. (2004), Chalmers och Boruch (2000).  
229 Se även kapitlet Evidensbaserad medicin. 
230 Peckham (1999:1). 
231 Ibid. 
232 Presentationer gjordes av epidemiologen Sir Iain Chalmers, vid School of Public Policy i London och chef 
för UK Cochrane Centre (i Storbritannien), Robert Boruch vid Graduate School of Education, University of 
Pennsylvania (i USA), epidemiologen Andy Oxman chef för Nordic Cochrane Collaboration vid norska 
direktoratet för hälsa och sociala frågor i Oslo (i Norge) och även medlem i Cochrane Collaborations 
styrgrupp samt Jeremy Grimshaw vid Health Services Research Unit, University of Aberdeen (i 
Storbritannien) och Geraldine Macdonald vid vid Centre for Professional Studies, University of Bristol (i 
Storbritannien). Både Grimshaw och Macdonald ingick i arbetsgrupper för Cochrane Collaboration. Andra 
som presenterade papers var Ann Oakley vid Social Science Research Unit, Institute of Education (i 
Storbritannien); Anthony Petrosino vid Harvard Children’s Initiative (i USA); Judy Sebba, vid Department for 

Education and Employment (i Storbritannien) och Andy Oxman (se ovan).232 
233 Report and papers from the Exploratory meeting for the Campbell Collaboration, Annexe 1 (1999). 
234 Report and papers from the Exploratory meeting for the Campbell Collaboration (1999:17). 
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även Cochranes ”[…] existing commitments and resources, and that this 
might hinder work on social and educational interventions.”235 Flera av med-
lemmarna i nätverket The Inter-Centre Network for Evaluation var inbjudna 
till konferensen.236 Det 80-talet inbjudna konferensdeltagarna från USA, 
Storbritannien, Canada, Sverige och Norge diskuterade hur de kunde bidra 
till det nya nätverket Campbell Collaboration.237 Ingen reserverade sig mot 
en etablering av en systerorganisation till Cochrane Collaboration.238  

Enligt avrapporteringen från konferensen diskuterades även frågan om 
betydelsen av teori för evidensbaserad praktik. Betydelsen av teori vid 
undersökningar underströks samtidigt som det betonades att teori bör rela-
teras till problem och problemlösning.239 En eklektisk hållning till teori och 
evidens efterfrågades som en konsekvens av problemfokus.  

 
7.3 Campbell Collaboration: Uppbyggnad och 

sammansättning 
I avrapporteringen från London-möten 1998 och 1999 omnämns medlem-
marna i en ad hoc styrgrupp: Karin Tengvald (eller Haluk Soydan) från 
CUS/Socialstyrelsen i Sverige, Philip Davies från Storbritannien, Robert 
Boruch från USA och Roger Roberge från Canada (och Secretariat de la Re-
cherche sur les politiques). År 1999 hölls en konferens för ytterligare 
fördjupning i Campbell-frågan och år 2000 ägde ett möte rum i Philadelphia 
där nätverket Campbell Collaboration lanserades, som systerorganisation till 
Cochrane Collaboration. Campbell Collaboration övertog med detta den fa-
lang inom Cochrane Collaboration som varit inriktad mot sociala, 
psykologiska, utbildningsrelaterade och kriminalvårdsrelaterade frågor och 
som gått under benämningen SPECTR.240  

År 2001 publicerade Robert Boruch en artikel tillsammans med Philip 
Davies som beskrev uppbyggnaden och etableringen Campbell Collaborat-
ion.241 Av denna framgår att Campbell Collaborations styrgrupp tillsattes år 
2000. Den inkluderade personer från fem länder och ett dussintal discipliner 
och organisationsintressen.242 Navet för organisationen var tre ämnesgrup-
per (utbildning, social välfärd och brott/rättvisa) samt metodgrupper 
                                                             
235 Report and papers from the Exploratory meeting for the Campbell Collaboration (1999:17). 
236 Se kapitlet Sverige för en närmare beskrivning av uppkomsten av detta nätverk. 
237 Report and papers from the Exploratory meeting for the Campbell Collaboration (1999). 
238 Bland inbjudna deltagare som inte kunde delta var även Schweiz, Tyskland, Australien och Israel 
representerade. Report and papers from the Exploratory meeting for the Campbell Collaboration (1999). Se 
Annexe 2a för en fullständig lista över inbjudna till respektive närvarande vid konferensen. 
239 ”[…] it was stressed that this needs to be related to problems and problem solving.” Report and papers 
from the Exploratory meeting for the Campbell Collaboration (1999:8). 
240 Chalmers och Boruch (2000). SPECTR står för Social, Psychological, Educational, and Criminological 
Trials Register. 
241 Davies och Boruch (2001). 
242 Chalmers och Boruch (2000), Davies och Boruch (2001). Den internationella styrgruppen har beskrivits 
som ansvarig för organisationens intellektuella orientering – se AIR.  



 

45 

(experimentella, kvasiexperimentella samt process- och kvalitativa studier), 
review-grupper och grupper för hantering av informationssystem.243  

Principerna för Campbell Collaborations arbete utgick från att upprätt-
hålla en öppen kommunikation och ett samarbete mellan forskare, 
beslutsfattare, praktiker och allmänhet, att undvika onödig duplikation av 
forskning, att minimera risken för snedvridna resultat samt att eftersträva 
uppdatering, relevans och tillgänglighet.244 Med arbetet att sammanställa 
kunskaper eftersträvades, enligt artikelförfattarna, både summativ evidens 
om vad som fungerar och formativ evidens om hur, varför och under vilka 
omständigheter som policy fungerar eller inte.245 Nätverket betonade där-
med en så kallad holistisk förståelse av evidens.246 Bland annat initierades 
studier av polariseringen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Fram 
till 2007 var Haluk Soydan co-chair, då han ersattes av norrmannen Arild 
Bjørndal. 

Ledningen för Campbell Collaboration kom sedermera att acceptera en 
inbjudan från den danska regeringen att etablera ett nordiskt center i Kö-
penhamn, med stöd av svenska och norska intressenter. År 2002 etablerades 
därmed Nordic Campbell Center på Socialforskningsinstitutet med Merete 
Konnerup som chef.247 Från och med den 1:a februari 2009 övertog Mette 
Deding ledarskapet för Nordic Campell. Aktiva amerikaner i Campbell Col-
laboration som särskilt framhålls av Gray m.fl. fram till år 2009 var: Eileen 
Gambrill, Ed Mullen, Bruce Thyer, John Schuerman och Aron Shlonsky.248 
Nya medlemmar var vid tidpunkten för deras genomgång Esther Coren 
(USA), Dennis Gorman (USA) och Sten Anttila (Sverige), Paul Montgomery 
(Storbritannien) och Joanne Yaffe (USA).249  
 

7.3.1 Sponsorer, volontärer och partnerskap 
Sponsorer och volontärer som engagerat sig för Campbell Collaboration som 
Boruch m.fl. särskilt omnämner är US Department of Education, Planning 
and Evaluation Service (och professor Alan Ginsburg), Svenska Socialstyrel-
sen, Smith Richardson Foundation, brittiska NHS, University of 
Pennsylvania (och Susan Fuhrman, Ira Schwartz, Kathleen Hall Jamison, 
Lawrence Sherman).250 Just University of Pennsylvania kom enligt Bhatti 

                                                             
243 Chalmers och Boruch (2000), Davies och Boruch (2001). 
244 Boruch, Soydan, DeMoya och Campbells styrgrupp (2004).  
245 Davies och Boruch (2001). 
246 Boruch et al. (2004). 
247 I december 1999 organiserades ett särskilt Campbell-möte vid CUS (vid svenska Socialstyrelsen) med 
fokus på de nordiska ländernas intressen. Se kapitlet Sverige. 
248 Gray et al. (2009). 
249 Ibid. 
250 Boruch et al. (2004). I appendix till samma artikel redovisas arbetsgången vid en systematisk review: 
Formulera fråga, definiera inklusions- och exkluderingskriterier (deltagare, interventioner och jämförelser, 
effekter, design/metodologisk kvalitet), lokalisera studier (via Campbell, övriga databaser, referenslistor, 
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m.fl. att bli en viktig underleverantör av forskningsresultat till Campbell 
Collaboration.251 

Gray m.fl. beskriver hur det vid Campbell Collaborations öppningsmöte i 
januari 2001 etablerades en allians mellan Campbell Collaboration och the 
Society for Social Work and Research (SSWR).252 Representanter för Camp-
bell Collaboration var bland andra Haluk Soydan och John Schuerman, 
medan Bruce Thyer var representant för SSWR. SSWR är en socialarbetaror-
ganisation med 1200 medlemmar från 200 universitet runt världen253 som 
också är kopplad till tidskriften Research on Social Work Practice254 (med 
prenumeration till medlemmar) med Bruce Thyer som redaktör. Andra vik-
tiga partners för SSWR var the Council of Social Work Education (CSWE), 
the Action Network for Social Work Education and Research (ANSWER)255 
med fokus på lagstiftning i frågor om relationen forskning-utbildning-prak-
tik, samt the Consortium of Social Science Associations som informerar om 
forskningsmedel till social- och beteendevetenskaper.256 Ett resultat av part-
nerskapet mellan Campbell Collaboration och the Society for Social Work 
and Research (SSWR) blev the International Conference on Evaluation for 
Practice.257  

Mellan åren 2005-2009 bidrog, enligt Bhatti m.fl., American Institutes for 
Research (AIR) Campbell Collaboration med motsvarande 6-7 miljoner 
danska kronor.258 AIR var vid denna tidpunkt en av de största amerikanska 
non-profit forskningsorganisationerna inom social- och beteendeveten-
skap.259 Den nyetablerade relationen mellan Campbell Collaboration och 
AIR beskrevs av AIR:s ordförande på följande sätt: ”This is a natural relat-
ionship. We share a mutual respect and appreciation. The mission of AIR 
matches the objectives of the Campbell Collaboration. We are honored to be 
affiliated with such a respected group whose work is recognized around the 

                                                                                                                                               
handsöka nyckeltidskrifter, personlig kommunikation med experter), val av studier, bedömning av kvalitet 
(fler än en observatör, enkla checklistor), extrahera data, analysera och presentera resultat, tolka resultat. 
251 Bhatti et al. (2006). 
252 Gray et al. (2009). 
253 USA, Danmark, Sverige, Hongkong, Storbritannien, Israel. 
254 Research on Social Work Practice länkar också enligt beskrivning av Gray et al. (2009) till tidskriften 
Qualitative Social Work Journal i Storbritannien/USA med redaktörerna Ian Shaw och Roy Ruckdeschel och 
till organisationen National Institute of Mental Health i USA (som var betydelsefull vid etablerandet av 
SSWR). 
255 Medlemsorganisationer är enligt genomgång av Gray et al. (2009) Association of Baccalaureate Social 
work Program Directors, Council on Social Work Education, Institute for the Advancement of Social Work 
research, Group for the Advancement of Doctoral Education, national Asssociation of Deans and Directors of 
Schools of Social Work, National Associaltion of Social Workers och SSWR. 
256 Medlemmar är enligt Gray et al. (2009) ett hundratal professionella organisationer, vetenskapliga 
samfund, universitet, forskningscentra och institut.  
257 Gray et al. (2009). 
258 Bhatti et al. (2006). 
259 AIR (2008). 
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world.”260 Dåvarande ordföranden för Campbells styrgrupp, Haluk Soydan, 
välkomnade samarbetet med följande ord: ”We believe this strengthens our 
efforts to enhance the collaboration’s intellectual assets and high scientific 
standards, as well as its international profile.”261 Sedan Nordic Campbell 
etablerats gav Nordiska Ministerrådet ekonomiskt stöd till dess årliga prak-
tikerkonferens.262 
 

7.3.2 Soydan 
Haluk Soydan var särskild kontaktperson vid inledande workshops vid Lon-
don School of Public Policy som skulle mynna ut i etableringen av Campbell 
Collaboration, där han kom att inneha ordförandeposten i styrgruppen mel-
lan 2001 och 2007. Soydan var även medskapare till Nordic Campbell.263 Vid 
tiden för detta var Soydan verksam som forskningsledare vid 
CUS/Socialstyrelsen i Sverige.  

Alltsedan han flyttade till USA kvarstod Soydan som rådgivare för det 
svenska institutet IMS, som ersatte CUS år 2004, och som också utgjorde 
den svenska noden av Nordic Campbell.264 År 2004 fick Soydan en hedersut-
märkelse av den svenska regeringen med motiveringen Zealous and Devoted 
Service to the Kingdom.265 Samma år blev han chef för the Hamovitch Cen-
ter for Science in the Human Services USC School of Social Work. Av hans 
hemsida framgår det följande, att:  

Dr. Soydan supports the movement for evidence-based research in practice 

internationally by having served as an invited expert to both the World Health 

Organization's Commission on Social Determinants of Health and to the Public 

Health Agency of Canada; organizer of the 2002 "Evidence-based Knowledge 

and Sustainable Social Development" seminar at the United Nations; scientific 

advisor to the What Works in Crime and Justice Panel of the Swedish National 

Board of Correctional Services; board member of the National Integration 

Office […]. 266  

 
2007 initierade Soydan en internationell implementeringskonferens vid IMS 
i Stockholm som särskilt behandlade översättningsproblemet mellan forsk-
ning och praktik.267 Året därefter (2008) ledde han en internationell EBP-
                                                             
260 AIR (2008). 
261 Ibid. 
262 Konnerup (2005). 
263 Mullen (2006b). 
264 Se kapitlet Sverige. Soydan var tidigare professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och 
Stockholms universitet samt prefekt vid Örebro universitet. Soydan hemsida. 
265 Soydans hemsida. 
266 Ibid. 
267 Gray et al. (2009). Jfr kapitlet Evidensbaserad medicin som visar att samma problematik 
uppmärksammats inom det medicinska fältet. 
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konferens vid Pekings universitet, Kina.268 Denna utgjorde grundarbetet för 
utvecklandet av Chinese Clearinghouse for Evidence-based policy and he-
alth som har China Cochrane Collaboration som heminstitution i Chengdu, 
Kina.269 Soydan är dess vetenskapliga ledare sedan 2010. 

7.4 Sammanfattande kommentar 
Genom kapitlet har jag visat hur enskilda individer och organisationer ver-
kade för en idéimport av EBM till flera professionella fält. Den nya 
benämningen blev då evidensbaserad praktik (EBP). Bevekelsegrunden för 
denna tidiga uppslutning var beroende av olika intressen. På en organisat-
ionsnivå var London School of Public Policy en pådrivande aktör. 
Konferenser och workshops användes som medium för kommunicering av 
och uppslutning kring EBP. Befintliga nätverk var viktiga för idéspridningen, 
liksom individers aktiva påverkansarbete.  

Det globala nätverket Campbell Collaboration var ett viktigt utfall av och 
fortsatt medel för idéimporten – en nyckelaktör på en meganivå. Dess nat-
ionella noder blev i sin tur förändringsaktörer på en makronivå med 
departement, ministrar, universitet och forskare som särskilda målgrupper. 
Övertygelse om EBP:s vikt och värde ledde till organisationers och individers 
beslut om att aktivt ge sitt stöd till Campbell Collaboration. Genom partner-
skap blev spridningseffekten betydande gentemot organisationer och 
individer. Med Campbell Collaborations kunskapsprojekt påbörjades ett 
omfattande inomvetenskapligt utvecklingsarbete inom flera policyområden, 
samtidigt som en långlivad vetenskaplig kontrovers blossade upp när det 
gällde kunskapsprojektets möjligheter och begränsningar. I och med detta 
påbörjades en omfattande undersökning av paradigmet som agenda och 
kunskapsprojekt från forskarsamhället.  

                                                             
268 Gray et al. (2009). Se även en kort beskrivning av exemplet Kina i kapitlet EBP-etableringen i socialt 
arbete. 
269 Korrespondens med Soydan juni 2011. Se även kapitlet Kina och Japan. 
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8. Evidensbaserad policy 
 
Samtidigt som Sacketts och medforskares modell EBM är en förlaga för ett 
evidensbaserat socialt (klient)arbete,270 är också socialpsykologen Donald 
Campbell en viktlig förgrundsgestalt för tankegångar om evidensbaserad 
policy.271  I detta kapitel beskriver jag den idéstruktur som följer av en 
orientering mot EBPolicy, men också dess genomslag som politisk agenda – 
en viktig förutsättning också för införandet av EBPraktik. Här återges också 
metoddebattinlägg om hur sammanställning av forskningsresultat om soci-
ala interventioner kan och bör göras. 
 

8.1 Campbell 
Genom verket Reforms as experiments från 1969 förde Campbell fram tan-
kar om politik som försöksverksamhet för vetenskapligt experimenterande 
på följande sätt:  

The United States and other modern nations should be ready for an 

experimental approach to social reform, an approach in which we try out new 

programs designed to cure specific social problems, in which we learn whether 

or not these programs are effective, and in which we retain, imitate, modify, 

or discard them on the basis of apparent effectiveness.272 

 
Grundidén var att politiskt beslutsfattande, och därmed programeffektivitet, 
kan förbättras genom att erfarenheter av tidigare försök systematiskt tas 
tillvara, samtidigt som försöksverksamhet utvärderas.273 

Campbell betonade vikten av att använda olika forskningsmetoder för att 
besvara olika frågeställningar.274 Professor Ray Pawson noterar särskilt hur 
Campbell betonade värdet av att förena kvalitativ och statistisk kunskap, 
med att beakta det situationsspecifika: 
  

                                                             
270 Se flera exempel på detta i kapitlen EBP-etableringen i socialt arbete och Sverige. 
271 ”Evidence-based policy is, of course, a kissing cousin of evidence-based medicine […].” Pawson (2006:38). 
272 I Vedung (1998:152). 
273 Thyer (2007), Bhatti et al. (2006), Boruch et al. (2004), Vedung (1998). Den svenske statsvetaren Evert 
Vedung (1998) har även påpekat att dessa tankegångar kan spåras tillbaka till John Bernal som under 1930-
talet framhöll att politiken skulle skötas av naturvetenskapliga forskare. 
274 Jfr till exempel August Compte och David Sackett et al. (1996), se kapitlet Evidensbaserad medicin. 
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Qualitative knowledge is absolutely essential as a prerequisite foundation for 

quantification in any science. Without competence at the qualitative level, 

one’s computer printout is misleading or meaningless. We failed in our 

thinking about programme evaluation to emphasize the need for qualitative 

context that could be depended upon … To rule out plausible hypotheses we 

need situation specific wisdom. The lack of this knowledge (whether it be called 

ethnography or program history or gossip) makes us incompetent estimators 

of programme impacts, turning out conclusions that are not only wrong, but 

often wrong in socially destructive ways.275 

 
8.2 Några ord om metaanalys 

För att söka svar på frågor om sociala interventioners effekter på en makro-
nivå har metaanalys, dvs. syntes av flera studiers forskningsresultat i en 
kunskapsöversikt, kommit att framhållas som en fruktbar metod. Ray Paw-
son betonar i detta sammanhang att systematiska kunskapsöversikter inte på 
något sätt förväntas ersätta utvärderingsforskning, eftersom resultaten från 
denna utgör själva evidensbasen för kunskapsöversikterna.276 Grundidén 
formuleras på följande sätt: 

It takes as its starting point the idea that there is nothing entirely new in the 

world of policy-making and programme architecture. In the era of global 

social policy, international programmed and cross-continental evaluation 

societies, one can find few policy initiatives that have not been trialled and 

trialled again. […] On his model, the key driver of research implementation is 

the feedback loop from past to present programming. If a method can be 

devised to synthesize the findings of previous attempts at reform, we then have 

the capacity to draw sound lessons for future practice. […] Like all of the best 

ideas, the big idea here is a simple one – that research should pass on collective 

wisdom about the successes and failures of previous initiatives in particular 

policy domains.277  […] The sine qua non of evidence-based policy is a 

cumulative and progressive body of knowledge.278 

Som forskningsmetod står metaanalys, enligt Pawson, för replikation, pro-
ceduriell uniformitet och transparens och utgår från frågan om vad som 
fungerar.279 Samtidigt gör Pawson en distinktion mellan första och andra 
nivåns metaanalys. Den vanligast förekommande är första nivåns metaa-
nalys som på förhand fastslår population, intervention och effekt (eng. 
outcome). De forskare som arbetar enligt denna metod lägger möda på att 
                                                             
275 Pawson (2006:50) citerar Campbell 1984:36. 
276 Pawson (2006:11-12). 
277 Pawson (2006:11). 
278 Pawson (2006:14). 
279 Något Pawson emellertid vill vidga till ett skifte av fokus till varför något fungerar. Pawson (2006).  
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reducera konceptuell osäkerhet och utgår från operationella definitioner när 
resultatet av interventioner ska sammanställas från tillgängliga studier. 
Andra nivåns metaanalys har enligt Pawson en större ambitionsnivå då den 
syftar till att fånga variationer i hur programmet genomförs, för vem och 
med vilken effekt. 280 

 
8.2.1 Pawsons metodinlägg 

Genom sin bok Evidence-based policy kritiserade emellertid Ray Pawson 
metaanalys genomförd som en meta-regression, som summerar resultat till 
ett viktat medelvärde.281 Pawson argumenterade för att frågan om vad som 
fungerar är en kausal fråga, och för att antalet observationer inte har någon-
ting att göra med vad som orsakat ett utfall.282 Den randomiserade 
kontrollerade studien (RCT) ifrågasattes som gyllene standard på följande 
sätt: ”My main and radical charge against the hierarchy of evidence is that it 
fails to provide the gold standard for the job it purports to do: RCTs are not 
the best basis upon which to make causal inferences in the world of social 
programmes”.283  

Pawson menade att grundproblemet med gängse sätt att genomföra kun-
skapsöversikter (i form av första nivåns metaanalys, så som den kortfattat 
beskrivits ovan) var överförenkling. I och med att metodologin präglades av 
förenklingar i varje steg i processen riskerades i slutänden en artificiell bild. 
Metodologin bygger på en övertro till replikerbarhet och förbiser att program 
alltid transformeras. Genom att organisera primärstudier som en serie av 
parallell replikering förbises värdet av att extrahera och sätta samman 
olikartade data för förklaring. Pawson hävdade att fokus på frågan vad istäl-
let för på frågan varför leder till att betydelsen av historia, förhandling och 
interventionsteori förringas för beskrivning och analys av interventioners 
utfall.284 En övertro på definitiva och universella mått på effektivitet hos hela 
klasser av sociala interventioner medför, enligt Pawsons kritik, att man mis-
sar det faktum att effektivitet beror på hur interventioner tolkas.285 
Betydelsen av kausala agenter, dvs. av människors val, bortses ifrån genom 
ensidigt fokus på interventioners kausala effekt.  

Första gradens metaanalys förutsätter, enligt Pawson, ett begränsat, till-
gängligt och relevant primärmaterial och bortser från att komplexa sociala 

                                                             
280 Enligt Pawson (2006) genom en användning av mediatior/mellanvariabel och moderator/kontext. 
281 Pawson (2006:42 ff). 
282 Se även Pawson (2002a), Pawson (2002b), Pawson och Tilley (1997). 
283 Pawson (2006:51). 
284 Det som inte kan uttryckas som variabler exkluderas: ”Anything that cannot be expressed as a variable – 
any information on process, reasoning, negotiation, choice, programme history and so on – is excluded from 
this standard information warehouse, abruptly killing off all explanatory options.” Pawson (2006:54). 
285 Pawson skrev när det gällde användandet av viktat medelvärde att: ”Net effect calculations for complex 
social programme are either disappointing or misleading. All interventions, even those with zero net effects, 
have successful and unsuccessful applications”. Pawson (2006:64). 
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program kräver komplexa system och strategier. Metodologin bygger, enligt 
Pawson, på en övertro på metodhierarki och förbiser därmed värdet av ett 
spektrum av forskningsstrategier. Möjligheten till att bejaka konceptuell och 
metodologisk innovation går med detta förlorad. 286  

Enligt Pawson har emellertid andra nivåns metaanalys en större ambit-
ionsnivå eftersom den syftar till att fånga variation i hur program genomförs, 
för vem och med vilken effekt.287 Petrosino vid Campbell Collaboration hade 
också, enligt Pawson, beskrivit bristen på just denna typ av metaanalys som 
en disturbing picture.288  

Med detta som en fond utvecklade Pawson en ny kritisk realistisk modell 
för kumulering av evidens om vad som fungerar.289  Pawson betonade att 
sociala interventioner kan studeras på minst fyra olika analysnivåer och att 
dessa är: individuell nivå, interpersonell nivå, institutionell nivå och infra-
strukturell nivå.290 Han argumenterade för att man bör förvänta sig olika 
utfall av samma intervention i olika kontexter. Pawson vände sig mot en 
metodhierarki och betonade istället vikten av att blottlägga underliggande 
kontexter och mekanismer som ger olika utfall. Analytisk fokus skulle med 
detta ligga på programteori istället för på program.291 Pawson menade att 
interventioner eller interventionskedjor var att betrakta som aktiva teorier 
eller hypoteser, omsatta via individer. Som sådana var de långa och befol-
kade, föränderliga via kommunikation, icke-linjära genom kontinuerlig 
förhandling och feedback, men också självtransformerande och som dessu-
tom i sig återverkar på systemet.292 

 
8.3 Exempel på idégenomslag 

Ambitionen att verka för en evidensbaserad policy återfinns i de brittiska 
regeringsförklaringarna både från 1989 och 1992.293 År 1999 fastslog den 
brittiska regeringen ambitionen att verka för en mer evidensbaserad policy. 
Flera forskare har lyft fram följande citat från New Labour government’s 
agenda for modernization från 1999 (White paper) just som en landvinning 

                                                             
286 Pawson (2006). 
287 Enligt Pawson genom en användning av mediatior/mellanvariabel och moderator/kontext. 
288 Pawson (2006:66). Allt sedan dess har mediator och moderator analysis utvecklats, i linje med Pawsons 
förslag. I personlig kommentar från Soydan juni 2011 hävisar han till exempel till novembernumret 2011 av 
Research in Social Work Practice, och till Socialstyrelsens hemsida.  
289 Eller som han själv uttryckte det: ”a new paradigm, in evidence-based policy.” Pawson (2006:178). 
290 Pawson (2006:31). 
291 Pawson (2006). 
292 Pawson urskiljde vad han uppfattade som det specifika med sociala program (i jämförelse med 
medicinska experiment): ”It would be an absurdity in most medical trials to imagine that the social context 
transforms the treatment but this is precisely what happens in social programmes. The efficacy of a social 
intervention depends on how well its ideas are received, and gain weight, not only in the minds of individual 
subjects but also in inter-relationships, institutions and the wider society. […] The effectiveness of this – like 
all – social interventions depended on how it was interpreted.” Pawson (2006:59). 
293 Reynolds (2000). 
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för idén om evidensbaserad policy: ”This Government expects more of policy 
makers. More new ideas, more willingness to question inherited ways of 
doing things, better use of evidence and research in policy making and better 
focus on policies that will deliver long term goals.”294 Med detta har forskare 
argumenterat för att en anti-ideologisk era har introducerats, globalt sett.295  

När det gäller en europeisk nivå framgår exempelvis i the European 
Commission White Paper on Governance från 2001 att: 

[…] scientific and other experts play an increasingly significant role in 

preparing and monitoring decisions. From human and animal health to social 

legislation, the institutions rely on specialist expertise to anticipate and 

identify the nature of problems and uncertainties that the Union faces, to take 

decisions and to ensure risks can be explained clearly and simply to the 

public.296 

 
År 2004 beslutade OECD, Centre for Educational Research and Innovation, 
om särskilt stöd till utveckling av evidensbaserad policy och praktik.297 Det 
första numret av den tvärvetenskapliga tidskriften Evidence and Policy gavs 
ut 2005. I mars 2009 organiserade OECD och the National Research Council 
of the National Academies of the United States konferensen ”Evidence-based 
policy: international experiences” i Paris, Frankrike.298 Under denna semi-
nariebehandlades EBPolicy-utvecklingen i Island, Irland, Nederländerna, 
Skottland, Norge och Sverige mellan åren 2007 och 2009, och bidragen 
publicerades i ett temanummer i tidskriften Evidence and Policy.299 

Genom the REACH-Policy Initiative kom ett antal östafrikanska länder 
gemensamt att verka för spridning av evidens till beslutsfattare och nyckel-
personer.300 Som en del av chilenska statens hälsoförbättrande åtgärder 
utvecklades riktlinjer för praktiken för 56 prioriterade insatsområden, och 
en påbörjad reformering av socialförsäkringssystemet i Mexiko baserades 

                                                             
294 Pawson (2006:2) citerar Cabinet Office, 1999: Kap 2 §6, se till exempel även Konnerup (2005:122). 
295 Se till exempel Konnerup (2005). 
296 Pawson (2006:2) citerar European Commission, 2001:19. 
297 Med satsningen kom konferenser att hållas i Washington 2004, Stockholm 2005, Haag 2005 och London 
2006. Bhatti et al. (2006). 
298 Nutley et al. (2010). 
299 Här kan nämnas att betydelsen av olika traditioner uppmärksammades. Nutley et al. (2010:135) citerar 
Delvaux och Mangez: ”While the French tradition has always promoted a view on knowledge as critical and 
distant from ’hot’ issues, the English tradition tends, as does the american one, view knowledge as oriented 
towards progress and change… While the French scholars cherish their critical distance vis-à-vis problems 
and current issues faced by social actors, the English view on knowledge seems to be more directly engaged 
with the social world and more directly problem-oriented.” Andra generella kontextuella skillnader mellan 
olika länder rör välfärdmodeller, subnationell autonomi, inställning till tillämpad forskning, mediering 
mellan forskning och policy/praktik samt perspektiv på EBP (som evidensbaserade interventioner eller enligt 
en bredare förståelse). Se Nutley et al. (2010). 
300 Socialstyrelsen (2011). 
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explicit på forskningsevidens.301 Mullen m.fl. konstaterade 2011 att: ”Det 
historiska beslutet att reformera hälso- och sjukvårdssystemet i USA innebär 
bland annat att hälsovård, och framförallt psykiatrisk vård, kommer att yt-
terligare integreras med socialt arbete och angränsande sociala 
verksamheter. […] Det innebär att jämförande effektforskning kan förväntas 
sprida sig inom socialt arbete.”302 

 
8.4 Sammanfattande kommentar 

Jag har genom kapitlet visat hur idéimporten av den ursprungliga EBM-mo-
dellen till andra professionella fält medförde en kompletterande 
idéöverbyggnad. Med utgångspunkt i Donald Campbells tankegångar för-
flyttades Sacketts och medforskares fokus på kliniskt beslutsfattande på en 
mikronivå till politiskt beslutsfattande på en makronivå och till politik som 
försöksverksamhet för vetenskapligt experimenterande. Detta bidrog dels till 
att placera frågor om sociala interventioners effektivitet högt på den politiska 
agendan både på en överstatlig och statlig nivå i form av EBPolicy. Dels bi-
drog det till att vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor rörande 
effektstudier och kunskapssammanställningar om interventionseffektivitet i 
högre utsträckning hamnade på forskningsagendan. Med detta skapades det 
även gynnsamma förutsättningar för ett införande av EBPraktik. 

 

                                                             
301 Socialstyrelsen (2011). 
302 Socialstyrelsen (2011:25). 
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9. Om EBP-etableringen inom olika fält 
 
Som en modell för problemlösning har EBM fått spridning inom hela hälso- 
och sjukvårdsområdet, och EBP (i betydelsen EBPolicy) har fått spridning 
inom samtliga policyområden i ett stort antal länder (men också på överstat-
lig nivå). Under benämningen EBP (i betydelsen EBPraktik) har den 
ursprungliga modellen för klinisk praktik också spridits inom en rad pro-
fessionella fält så som arbetsterapi, psykoterapi, utbildning och socialt 
arbete. I detta kapitel beskriver jag i korthet utfallet av etableringen inom ett 
antal professionella fält.  

 
9.1 Utvecklingen i korthet 

I en rad länder har särskilda regeringsinitiativ tagits för EBP samtidigt som 
det etablerats EBP-orienterade nätverk och kunskapsproducerande organi-
sationer, och bedrivits demonstrationsprojekt för implementering. Detta 
gäller bland annat fält som psykiatri,303 psykoterapi,304 omvårdnad305 och 
utbildning306. EBP-orienterade organisationer har distribuerat och 
tillhandahållit alltifrån nyhetsblad till internetportaler, elektroniska 
nyhetsbrev och handböcker till de berörda fälten.307  

Vid sökningar på ”evidence-based” identifierade Shlonsky och Gibbs upp-
åtgående trender vid olika tidpunkter på olika disciplinspecifika databaser, 
mellan åren 1990 och 2002.308  På den medicinska databasen MEDLINE 
skedde en uppåtgående trend år 1995 och år 1996 inträffade detta även inom 

                                                             
303 År 1988 etablerades The Centre for Evidence-Based Mental Health i Oxford. Centret hade till uppgift att 
stödja utvecklad undervisning och praktik, koordinera nätverk och initiera så kallade kliniska fullskaleförsök 
inom psykiatri. Ett av de första försöken att summera interventioners effekter inom psykiatriområdet skedde 
under 1980-talet med the Quality Assurance Project of the Royal Australian and New Zealand College of 
Psychiatrists. Geddes (2000). 
304 Roberts et al. (2006) beskriver att American Psychological Association kom med en publication om 
empiriskt validerade metoder/evidensbasering år 1993. Efter en het debatt mjukades termen empirically 
validated upp till ”empirically supported treatments”. 
305 The Joanna Briggs Institute for Evidence-Based Nursing and Midwifery finns etablerat i Australien, 
Hongkong och Nya Zeeland. Kollaborationen arbetar med att summera evidens och med att initiera RCT:s 
och reviews inom omvårdnadsfältet. Se till exempel Lines (2001) och Blomfield & Hardy (2000). I 
Storbritannien arbetar sedan 1999 the National Institute for Clinical Exellence (NICE) utifrån huvudsyftet att 
producera och utveckla guidelines. Se NICE.  
306 1993, samma år som Cochrane Collaboration grundades, etablerades the EPPI-Centre vid Institute of 
Education i London för kunskapsproduktion om interventionseffekter. Denna organisation samarbetade från 
starten med Cochrane Collaboration och etablerade sedermera även samarbete med Cochranes 
systerorganisation Campbell Collaboration. Se Boaz et al. (2002), Bhatti et al. (2006). Bhatti et al. beskriver 
även hur den federala regeringen USA 2001 tog initiativ till satsningen ”No Child left Behind Act” för en ökad 
forskningsanvändning när beslut ska fattas inom utbildningsområdet. Denna satsning fick en förlängning in i 
the Coalition for Evidence-based Policy. År 2002 etablerades What Works Clearinghouse (WWC) också för en 
ökad forskningsanvändning vid beslutsfattande inom utbildningsområdet. WWC administrerades under 
undervisningsministeriets forskningsenhet Institute of Education Sciences och etablerades genom ett 
kontrakt mellan Campbell Collaboration och American Institutes of Research.  
307 För en detaljerad genomgång se Bhatti et al. (2006). Se även Trinder (2000a). 
308 Shlonsky och Gibbs (2006). 
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omvårdnad, på databasen CINAHL. Ytterligare ett år senare, 1997, vände 
trenden uppåt inom psykologi, på databasen PsycINFO. Därefter urskilde 
forskarna en uppåtgående trend i databaserna för utbildning och socialt 
arbete (ERIC repektive SSAB och SWAB). År 1998 etablerades Journal of 
Evidence-Based Nursing följt av Journal of Evidence-Based Mental Health 
år 2000.309 År 2004 etablerades Journal of Evidence-Based Social Work.310 
Året därefter, 2005, publicerades det första numret av tidskriften Evidence 
and Policy.311 

I en monografi publicerad 1997 konstaterade Farrell att det fanns en upp-
slutning för EBP bland akademiska företrädare inom omvårdnadsområdet 
mental health.312 År 1998 fann emellertid Greenhalgh och Douglas i en stu-
die att läkare och sjuksköterskor inom sjukvården hade olika uppfattningar 
om innbörden av evidens. De konstaterade att läkare var mer benägna än 
sjuksköterskor att ge uttryck för en snäv uppfattning om innebörden av evi-
dens.313 År 1999 synliggjorde en amerikansk enkätstudie, dock med 
forskarnas påpekande om begränsad generaliserbarhet, psykiatrikers, psy-
kologers och socialarbetares medvetenhet om kliniska riktlinjer (practical 
guidelines).314 Resultaten visade att psykiatrikerna var mycket medvetna, 
psykologerna mittemellan och socialarbetarna minst medvetna. Socialarbe-
tarna använde i hög utsträckning konsultation i sitt arbete medan de övriga 
grupperna arbetade mer autonomt. 

År 2000 konstaterade Trinder att EBP-modellen varken var konstant 
inom det medicinska fältet eller andra fält.315 Hon menade att akutmedicin 
och specialistvård utgjorde ett epicentrum. Utifrån detta argumenterade 
Trinder för att ju större utbildningsmässig, yrkesmässig och organisatorisk 
överlappning det fanns med ursprungsområdet och ju större närhet i språk 
och forskningstradition, desto mindre grad av omdefinition av EBP.316 Där-
med slöt hon sig till att graden av omdefinition av modellen var beroende 
både av fysisk och av kulturell närhet. Trinder hävdade att ju närmare epi-
centrum ett område låg, desto större var entusiasmen för en EBP-etablering. 
Hammersley beskrev, också år 2000, hur det inom olika fält delvis har fun-
nits olika antaganden om vad en evidensbaserad praktik förväntas kräva. 

                                                             
309 Se till exempel Blomfield och Hardy (2000) respektive Geddes (2000). 
310 En annan EBP-orienterad tidskrift i socialt arbete är Research on Social Work Practice. Se till exempel 
Gray et al. (2009), Morago (2006), Bergmark och Lundström (2006). 
311 Se till exempel Roberts et al. (2006). 
312 ”[…] implies endorsement of the use of evidencebased practice by academic leaders in mental health 
nursing”. Lines (2001:168). 
313 ”Doctors were more likely to express a narrow view, which most valued generalisable quantitative 
evidence (such as from clinical trials), whereas nurses included qualitative research, local information and 
even anecdote as research evidence”. Lipman (2000:55). 
314 Mullen och Bacon (2006). 
315 Trinder (2000a), (2000c). 
316 Trinder (2000a). 
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Inom medicin låg fokus på praktikers forskningsanvändning, medan fokus 
inom till exempel utbildningsområdet snarare legat på forskares produktion 
av relevant forskning.317  

I en publikation 2002 efterlyste McCormack m.fl. så kallade transformer-
ande ledare inom arbetsterapifältet. Dessa skulle kunna förena den 
vetenskapliga komponenten med den praktiska erfarenheten.318 Detta me-
nade forskarna kunde bidra till en gemensam förståelse av kunskap för 
praktik, en förutsättning för EBP. År 2002 identifierade också McCluskey 
och Cusick faktorer som kan underlätta respektive försvåra introduktion och 
implementering av evidensbaserad praktik. Utifrån erfarenheter av EBP-
implementering inom arbetsterapiområdet i Australien hade de utformat en 
checklista för kartläggning av förutsättningar för implementering. McClus-
key utformade också en analysmodell för att identifiera organisatoriska 
styrkor och svagheter för EBP-introduktion. Vid denna tid rapporterades en 
låg nivå av EBP-relaterat engagemang och kunnande hos arbetsterapeu-
ter.319  

År 2002 sammanfattade professor Bengt-Åke Armelius EBP-debatten 
inom psykoterapiområdet.320 Ett antal kritikpunkter mot EBP hade, enligt 
Armelius, varit övergående – vilket han menade sannolikt även skulle bli 
fallet för socialt arbete, där modellen i ett senare skede hade introducerats. 
Orsak till tvivel var bland annat övertygelsen om att den subtila relationen 
mellan behandlare och behandlad inte kunde ”fångas” och att det heller inte 
är möjligt att fånga effekter av känslomässig natur, att patienterna skulle 
komma att vara negativt inställda eller känna sig kränkta, och att psykote-
rapi varken utgör en rationell process eller låter sig mätas på grund av dess 
komplexa natur.321 Vidare nämnde Armelius tveksamhet till huruvida 
psykoterapins och forskningens språk kan mötas eller till om det är möjligt 
att generalisera från enskilda fall.322 

År 2004 publicerades en amerikansk multidisciplinär referenstext om 
EBP, Evidence-based Practice Manual – Research and Outcome Measures 
in Health and Human Services, under redaktion av de amerikanska fors-
karna Roberts och Yeager. Boken innefattade 104 originalkapitel: ”[…] each 
specially written by the most prominent and experienced medical, public 
health, psychology, social work, criminal justice, and public policy practit-
ioners, researchers, and professors in the United States and Canada”.323 

                                                             
317 Hammersley (2000). 
318 Mc Cormack (2002). 
319 McCluskey (2003). 
320 Armelius (2002). 
321 I sammanhanget kan nämnas att Armelius tillsammans med Christer Engström i en studie sedermera 
fann att klienter inte var negativt inställda till bedömningsinstrumentet ASI. Se Engström (2005). 
322 Armelius (2002). 
323 Roberts och Yeager (2004). 
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I en fokusgruppstudie inom området mental health, publicerad år 2006, 
fann Nelson m.fl. att praktikers skepticism till EBP berodde på upplevd brist 
på tid och resurser. Samtidigt handlade den också om att det inte uppfatta-
des som realistiskt att följa strikta protokoll för behandling, med krav på 
kontinuitet och närvaro. Detta när klientgruppen dök upp oregelbundet och i 
vissa fall hoppade av.324 Scheyett m.fl. genomförde under samma år en 
klientstudie, inom samma område, av uppfattningar om EBP.325 

År 2006 konstaterade Bhatti m.fl. att kunskapsproducerande organisat-
ioner inom andra professionsområden än det medicinska i mindre 
utsträckning hade institutionaliserat forskningspraxis med fokus på vad som 
fungerar (eng. what works) i interventioner. När det gällde produktionen av 
kunskapsöversikter noterade de att praxis var betydligt mer homogen inom 
medicin generellt än inom exempelvis socialt arbete eller undervisningsom-
rådet.326 Littell m.fl. refererar också en studie publicerad 2007 som visade 
att socialt arbete inte i samma utsträckning som psykologi, psykiatri eller 
omvårdnad hade anammat metaanalys som forskningsstrategi eller publice-
rat kritiska granskningar av metaanalyser.327 År 2008 publicerades en 
svensk monografi om användning av kliniska riktlinjer inom omvårdnads-
fältet.328  

Bohlin och Sager publicerade 2011 en nordisk antologi som behandlade 
olika aspekter av EBP, inom olika professionella fält. Kapitelbidragen be-
rörde EBM:s historiska framväxt, forskningsmetoder för att anlägga en 
evidensbas, mekanismer för kontroll av data i stora kliniska prövningar pro-
blemet med att nå enighet om tillförlitlighet, implementering av evidens 
samt initiativ för en evidensbaserad socialtjänst/utbildningssektor. Redaktö-
rerna konstaterade att det vid denna tidpunkt var ovanligt med noggranna 
empiriska undersökningar av EBP-fenomenet – i synnerhet när det gällde 
”[…] förståelse av praktiska avvägningar mellan å ena sidan stringens och 
relevans, å andra sidan formalisering och bedömningar.”329 Vad gällde EBP-
debatten konstaterade de det följande:  
  

                                                             
324 Rubin och Parrish (2007) 
325 Scheyett et al. (2006).  
326 Bhatti et al. (2006). 
327 Littell et al. (2008). 
328 Bahtsevani (2008). 
329 Bohlin och Sager (2011:29). 
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Hela evidensrörelsen kan i själva verket betraktas som en process av gradvis 

tilltagande formalisering av bedömnings- och beslutsprodukter. […] Ofta 

avvisas sådana formaliserade redskap om aktörer på fältet uppfattar 

procedurernas resultat som irrelevanta eller missvisande. När så sker brukar 

man – under förutsättning att den berörda yrkesgruppen har en viss status – 

hålla fast vid de omdömesbaserade procedurer som de nya metoderna var 

avsedda att ersätta.330 [och] Motståndets mest grundläggande komponent 

gäller det kliniska omdömet: organisationsformer som i hög grad bygger på 

riktlinjers standardiserande kraft uppfattas som hot mot läkares eller andra 

yrkesgruppers professionella omdöme.331 [Men] En närmare granskning 

brukar visa att även sådana [bedömnings- och besluts]metoder i praktiken 

lämnar avsevärt utrymme för omdömesbaserade beslut.332 

 
9.2 Sammanfattande kommentar 

Kapitlet har visat att startpunkterna och tempot för skiftet mot EBP skiljde 
sig mellan olika professionella fält, men också inom olika verksamhets- och 
specialistområden. Dessutom fanns olika antaganden om vad EBP skulle 
kräva. På motsvarande sätt som inom det medicinska fältet lanserades 
emellertid EBP som lösning på ett identifierat glapp mellan forskning och 
praktik. Den politiska förankringen både på en överstatlig (mega) och statlig 
(makro) nivå var avgörande. Etablerad som politisk agenda medförde EBP 
investeringar dels i ett omfattande vetenskapligt kunskapsprojekt (nationellt 
och internationellt) med fokus på interventionseffekter, dels i nationella 
demonstrationsprojekt med fokus på EBP-modellens implementering.  

Internet var centralt som medium för idéspridningen, men även EBP-ori-
enterade tidskrifter verkade som aktörer för global kommunicering. 
Referenstexter om EBP ökade spridningseffekten. Inte minst EBP-debatten 
bidrog till en förstärkt spridningseffekt. Kritikpunkterna och debattens faser 
tycks ha återkommit oberoende av fält. Aktörers motstånd berodde på ett 
upplevt hot från eller tvivel på EBP-modellen. Initialt var farhågorna stora, 
men samtycket hos målgrupperna ökade. Återkommande kartläggningar 
synliggjorde förändrade attityder gentemot EBP (på en subindividuell nivå), 
men bidrog också till att synliggöra glapp i kunskaper och färdigheter rele-
vanta för EBP. 

                                                             
330 Bohlin och Sager (2011a:20). 
331 Bohlin och Sager (2011:21). 
332 Bohlin och Sager (2011:22). 
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10. Förklaringar till EBP-etableringen 
 
I detta kapitel beskriver jag förutsättningarna för EBP-etableringen utifrån 
ett strukturellt perspektiv, med fokus på den globala utvecklingen när det 
gäller relationen mellan vetenskap och samhälle, stat och professioner. Där-
med uppnås en kontextuell förståelse av etableringen av den nya modellen 
för problemlösning.333 I denna förståelse blir behovet av legitimitet starkt 
framträdande. 

 
10.1 EBP som en produkt av sin tid 

Enligt Mykhalovskiy och Weir har politisk-ekonomiska perspektiv varit do-
minerande vid analyser av utvecklingen av EBM inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. EBM-rörelsens framfart har då beskrivits som en effekt 
av strukturella förändringar i relationerna mellan stat, kapital och profess-
ionella relationer.334 På ett liknande sätt relaterar Sommerfelt uppkomsten 
av EBP i socialt arbete till förändringar i det moderna samhället. Enligt hans 
analys innebär den pågående moderniseringen en rationalisering av kun-
skapsproduktionen genom en inriktning mot problemlösning.335 Med detta 
argumenterar också Vedung för att EBP-rörelsen kan betraktas som en 
andra vågens radikal rationalism.336 

Sommerfeld menar att moderniseringens, rationaliseringens, motor är att 
ju mer komplex och differentierad kunskapen blir, desto fler problem med-
vetandegörs.337 Genom att lösa ett problem uppenbaras ett annat, genom så 
kallad reflexiv modernisering. Ett antal observerbara förändringar i det poli-
tiska systemet är, enligt Sommerfeld, en konsekvens av den reflexiva 
moderniseringen.338 Dessa förändringar har optimerat förutsättningarna för 

                                                             
333 Bhaskar (1998) använder termen emergens. 
334 Mykhalovskiy och Weir (2004) refererar till Armstrong och Armstrong (2002), Leys (2001), Light (2001) 
och Navarro (1993, 2002). Samtidigt menar Mykhalovskiy och Weir (2004: 1061) att: ”Discussions tend to be 
rather grand, organized as abstract critique of EBM rather than as empirical research of particular cases of its 
development or use.” 
335 Sommerfeld (2005a).  
336 Enligt Vedung (2010, 1997) växte ambitionen att rationalisera kunskapsproduktionen och 
kunskapsanvändningen fram i en första våg under tidsperioden 1950-1970 som den så kallade radikala 
rationalismen. Med EBP kom den andra vågen. Rationaliseringen med hjälp av vetenskap menar Vedung 
(1997) illustrerar vad Weber benämnde världens avförtrollning. Den holländske forskaren Van de 
Luitgaarden (2009) beskriver också i en kritisk analys EBP som uttryck för rationalisering också hur denna i 
en mer perverterad förlängning kan anta formen som ”hyperrationalitet”, vilket av Klein (1998) definierats 
som ett tillstånd där: ”[…] all situations are dealt with on a purely rational basis, relying on only logical and 
analytical forms of reasoning. In the initial states, this condition can be mistaken for a healthy development of 
critical thinking. Only later do we observe an unwillingnesss to act without a sound empirically or logically 
supported bases. The final stages degenerate into paralysis by analysis […].” Van de Luitgaarden (2009:252). 
337 I sin analys refererar Sommerfeld till Beck och hans term reflexiv modernisering. Se även Bergmark och 
Lundström (2006), Gray et al. (2009), Tops och Sunesson (2006b). 
338 (1) Nya diskurser: communitarism, civil society, citizen prticipation, think global act local 
(2) Nytt politiskt styre: activation state, reshaping society, reshaping welfare state, reformulating the parts of 
”Gouvernementalité” (Foucault 2000) – hur kan det politiska systemet styra funktionella system? (3) Nya 
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etablering av EBP. Sommerfeld skriver: att ”Knowledge and evidence-based 
social work (and professional structures which refer to knowledge) have 
never had better chances to be implemented, because the societal environ-
ment of the system of social work demands evidence and the use of 
knowledge.”339  

Med referens till Nowotny, Scott och Gibbons samtidsanalys har flera 
forskare beskrivit att moderniseringen kommit att innebära ett i grunden 
nytt tillstånd hos samhälle och vetenskap, med ett nytt sätt att se på forsk-
nings- och utbildningspolitik.340 Nowotny m.fl. benämner detta tillstånd 
Mode 2.341 Det nya i detta tillstånd är att integreringen mellan forskning, 
praktik och policy ökar till följd av fokus på problemlösning. Detta leder till 
att gränserna mellan olika rationaliteter suddas ut.342 Skiftet till problemfo-
kus medför per konsekvens också ett skifte bort från disciplinfokus, vilket 
skapar en hybridisering mellan discipliner.343 Kunskapsproduktionen är 
kooperativ, transdisciplinär och användarinriktad och målet är att kun-
skapen ska användas i den kontext där den blir till.344 Centrala konsekvenser 
blir uppkomsten av lärande organisationer och framväxten av ett perspektiv 
på professionella inte bara som kunskapskonsumenter, utan också som kun-
skapsproducenter. Genom Mode 2 sker det en social fördelning av expertis, 
samtidigt som individen framhålls som beslutsfattare.345 Som en konsekvens 
utmanas universiteten som primära kunskapsproducenter.346 

Kunskapsproduktionen i enlighet med moderniseringstanken fyller enligt 
Sommerfeld två syften: produktion av politisk legitimitet genom uppmätta 
förbättringar av problemlösande kapacitet å ena sidan, och kunskapsbase-
rade lösningar på problem å andra sidan (dvs. en professionalisering). Ett 
tredje syfte är produktion av vetenskaplig legitimitet.  

 
  

                                                                                                                                               
strukturer: New Public Management, Audit society, Introduction of Quasimarkets, Economysation 
managerialism. Sommerfeld (2005:14). 
339 Sommerfeld (2005:21). 
340 Se till exempel Hansen och Rieper (2011), Gray et al. (2009), Tops och Sunesson (2006b), Sommerfeld 
(2005a), Fischer (2005), Bergmark och Lundström (2006).  
341 Vetenskapsteoretikern Aant Elzinga (2004) beskriver att Mode 2, som kunskapens användningskontext, 
är relaterad till två andra närliggande koncept. Dels relaterar han Mode 2 till konceptet Triple Helix som 
innebär ”rekonfigureringar i länkarna mellan universitet, regering/stat och industri”. (2004:1). Dels relaterar 
han Mode 2 till konceptet Agora som betonar brukarnas roll när forskningsresultat utvärderas. 
342 Nowotny et al. (2004:32). Jfr Brantes beskrivning från 2003 av det sociala arbetets grundtillstånd som 
hybridinstitution mellan oförenliga rationaliteter. Brante (2003). 
343 Nowotny et al. (2004). 
344 Sommerfeld (2005a). 
345 Nowotny et al. (2004). 
346 Se till exempel Fischer (2005). 
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10.1.1 Behov av politisk legitimitet 
Enligt Sommerfelds analys förmedlar det politiska systemet att medborgarna 
inte kan lita på professionen i fråga samtidigt som extern kontroll via mät-
ning framhålls som en lösning.347 Detta görs i syfte att producera politisk 
legitimitet. En genomgripande förändring i politiska strukturer som, enligt 
flera forskare, har optimerat förutsättningarna för denna logik är etable-
ringen av New Public Management (NPM) som policystrategi.348 Enligt 
statsvetaren Vedung innebär NPM ett förvetenskapligande av den väster-
ländska politiken som möjliggörs genom resultatutvärdering.349 Själva 
tankefiguren för NPM utgår från att brukarna av välfärdstjänsterna betrak-
tas som kunder på en marknad, med krav på kvalitet och valuta för 
pengarna, och att tillmötesgåendet av dessa krav dokumenteras och utvärde-
ras.350 Brukarna ska ha möjlighet till inflytande genom aktiva val på basis av 
resultat. Resultat beläggs med hjälp av forskning. Som policystrategi förut-
sätter NPM höjda patientkrav på kvalitet och ett ökat brukarinflytande, en 
inriktning mot mål- och resultatstyrning (vilket kräver utvärdering) samt en 

                                                             
347 Sommerfeld menar att politikerna styr de så kallade funktionella systemen genom vad Foucault 
benämner gouvernementalité. Detta innebär enligt Sommerfeld att: ”[…] you have to develop or to create a 
’mentality’ within the autonomous entities that make them act finally in the way you want them to act. And in 
creating such a ’mentality’ you create a form of communication that can be controlled in a specific way”. 
Sommerfeld (2005a:14). 
348 Preston et al. (2007), Rosenthal (2006), Mullen och Bacon (2006), Bhatti et al. (2006), Bergmark och 
Lundström (2006), Morago (2006), Konnerup (2005), Sommerfeld (2005), Ziegler (2005), Blomfield och 
Hardy (2000), Trinder (2000a).  
349 Vedung (2010:263) beskriver träffsäkert logiken på följande sätt: ”The simple message is this. If you 
carefully examine and assess the results of what you have done and the paths toward them, you will be better 
able to orient forward. Good intentions, increased funding and exciting visions are not enough; it is real 
results that count.” 
350 Vedung (2010) beskriver NPM som ”ett kluster av idéer”. Jfr De svenska forskarna Bergmark och 
Lundström (2006:101) som menar att NPM: ”[…] dominerades av begrepp som marknad, resultat, 
konsumenter och decentralisering”, och Mullen och Bacon (2006) som från en amerikansk horisont iakttar 
ökande krav på kostnadseffektivitet med förväntningar på valuta för pengarna. Flera forskare beskriver att 
problemet med fördelning av ändliga resurser fått starkt fokus i och med förändrade demografiska 
förhållanden, med en åldrande befolkning, och en tid av ekonomisk kris för den offentliga sektorn i 
industriländerna från och med 1990-talet. Se till exempel Printz och Ljunggren (2005), Konnerup (2005), 
Vedung (2005), Kazi (2003), Gambrill (2006), Morago (2006), Konnerup (2005a, 2005b), Lines (2001), 
Walker (2003). Rosenthal (2006) beskriver hur Thatchers brittiska marknadsreformer ställde krav på 
transparens och kvalitet. De designades som en lösning på NHS resursproblem under influens av professor 
Enthoven. I artikeln The history and principles of managed competition klargör professor Alain C. Enthoven 
(1993) vad konceptet innebär för hälso- och sjukvårdsområdet. Enthoven beskriver idéns fokus på det som 
(be)visats fungera: ”Manged competition is not just a grab bag of ideas that sound good. It is an integrated 
framework that combines rational principles of microeconomics with careful observation and analysis of what 
works. (1993:45)”. Välinformerat beslutsfattande och konkurrens genom kvalitet framhålls. Enthoven 
preciserar implementeringsnivån till en makronivå. Idén om managed competition utvecklades under tidigt 
1990-tal och fick betydande genomslag i USA. Bushadministrationen implementerade inte modellen i dess 
helhet vilket, enligt Enthoven, minskade dess effektivitet. Efterkommande administrationer har fortsatt 
anamma idén och Enthoven utgår i sin artikel från att modellen kommer att vara sjösatt under 2010. En av de 
stora utmaningarna beskrivs av Enthoven vara de finansiellt och politiskt starka intressegrupper som kan 
försöka hindra dokumenterat kvalitetsförbättrande åtgärder som kan vara till deras nackdel.  



 

63 

rationell beslutsmodell.351 Den holländske forskaren Van de Luitgaarden 
beskriver EBP just som en operationalisering av en rational choie-inriktning. 
Målet är ett beslutsfattande som är transparent, konsistent, rationellt och 
optimalt.352 

 
10.1.2 Behov av professionellt kunnande 

När det gäller EBP som professionaliseringsstrategi framhåller Sommerfeld 
hur professionerna i det moderna kunskapssamhället kämpar för dominans 
genom specialiserat kunnande. Specialiserat kunnande genereras genom 
mätning av professionellt handlande, vilket ligger i själva tankefiguren för 
EBP. Logiken är att det utan professionellt handlande inte finns någonting 
att mäta, och att det utan mätning inte genereras något specialiserat kun-
nande. Med andra ord medför moderniseringsprocessen, i en återverkande 
process, en ökad betoning på professionell identitet och ett ökat behov av 
professionellt kunnande. Enligt Sommerfelds analys motverkar just denna 
betoning renodlade ekonomiska eller managementperspektiv på det pro-
fessionella utövandet.353  

Även Trinder argumenterar för EBP som en professionell strategi som bi-
drar till en effektiv praktik och samtidigt möjliggör ett professionellt 
motstånd mot snäva managementdefinitioner av effektivitet.354 Mykhalov-
skiy och Weir konstaterar också att: ”EBM may bolster professional 
autonomy rather than subordinate it to managerial demands. To simply col-
lapse its knowledge practices into managerialism or health services research 
misses this key point.”355Att EBP-modellen både uppstod och har nått sådan 
framgång inom just det medicinska fältet är enligt Trinder inte någon slump. 
Hon skriver att: 

It is unlikely that evidence-based practice could have emerged anywhere other 

than medicine. Two factors contribute to this: nowhere else is there a 

profession so historically powerful, nor with such a strong scientific research 

tradition, both of which have been crucial to the content and the development 

of evidence-based pratice.356 

                                                             
351 Se till exempel Bhatti et al. (2006), Mullen och Bacon (2006), Bergmark och Lundström (2006), Ziegler 
(2005), Blomfield och Hardy (2000). Jfr Bohlin (2011), Vedung (2010, 2004). Jfr även Geddes (2000) som 
beskriver EBP-idén relaterad till empowerment. 
352 Van de Luitgaarden (2009:247) skriver att: ”Thus, the information needed to perform a decision analysis 
and the information needed to answer a clinical question are remarkably similar, which shows the 
relationship between this aspect of evidence-based practice and the rational choice model.” 
353 Sommerfeld (2005a). 
354 Trinder beskriver EBP som ”[…] a professional-defined and led strategy that promises effectiveness. Thus 
evidence-based practice can be viewed as a radical strategy where professionals fight back and challange 
managerial definitions of effectiveness.” Trinder (2000a:11). 
355 Mykhalovskiy och Weir (2004:1062), med referens till Denny. 
356 Trinder (2000a:13). 
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Även Bhatti m.fl. framhåller läkarprofessionens legitimitet och autonomi, 
samt hur den har erövrat ett stort inflytande inom politiskt-administrativt 
beslutsfattande.357 De menar också att den medicinska professionen, i jämfö-
relse med andra,358 har en hög grad av integrering mellan forskning och 
praktik och att praktikerns karriär är beroende av om denna utför forskning. 
Detta både gynnas av och gynnar EBP-modellen. 

Spridningen från det medicinska området till andra professionella fält kan 
mot bakgrund av detta förklaras genom det medicinska fältets prestige bland 
omgivande fält.359 När det gäller EBM:s snabba spridning inom hela hälso- 
och sjukvårdsområdet förklarar Pope den med epidemiologins ökande status 
inom det medicinska vetenskapssamhället i och med anmärkningsvärda 
vetenskapliga landvinningar under 1980-talets explosionsartade HIV-epi-
demi.360 

 
10.1.3 Behov av vetenskaplig legitimitet 

Enligt Trinder kan kunskapsproduktionen i enlighet med EBP även betrak-
tas som ett svar på den vetenskapliga kris som sociologen Anthony Giddens 
har identifierat och som inneburit ett ifrågasättande av expertis och veten-
skaplig auktoritet.361 Forskare har beskrivit hur vetenskapens svar på detta 
har blivit att börja ägna sig åt riskfrågor, med hopp om att väcka det omgi-
vande samhällets intresse.362 Lundström beskriver hur det från vetenskapligt 
håll har konstruerats en efterfrågan på: ”[…] professionellas förmåga till 
prediktion och på önskningar om ökad kontroll och större förutsägbarhet i 
komplexa livssituationer.”363 Med EBM/EBP kan vetenskapen bevisa sin 
problemlösande kapacitet och med detta (åter)vinna legitimitet. 
 
  

                                                             
357 Bhatti et al. (2006). 
358 Jämförelsen utgår från utbildningsområdet och det sociala området. 
359 Se till exempel Trinder (2000a), Månsson (2000), Bergmark och Lundström (2006). I analysen 
behandlas detta som ett exempel på så kallad kognitiv (eller mimetisk isomorfism), det vill säga 
organisatoriska fälts härmning av framgångsrika och legitimitetsstarka fält. Se kapitlet Förklaring av utfallet 
av EBP-etableringen. 
360 Pope (2003). 
361 Trinder (2000a). Se även Webb (2002). 
362 Se till exempel Van de Luitgaarden (1999), Morago (2006), Ziegler (2005), Lundström (2005), Webb 
(2002) och Trinder (2000a). Den svenske forskaren Tommy Lundström skriver när det gäller socialt arbete 
att: ”[…] de gemensamma nämnarna för risktänkandet och rörelsen för evidensbasering av det sociala arbetet 
utgörs dels av en kritik av det sociala arbetet för otillräcklighet och bristande effekter, dels av ett angivande av 
lösningar i form av instrument, arbetsmetoder och insatser vars effekter utprovas i vetenskapliga (helst 
experimentella) studier […].” (2005:10). Jfr kapitlet Idéöverföringen från medicin till andra fält. 
363 Lundström (2005:11). 
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10.2 Sammanfattning 
Av kapitlet har framgått att diskursiva, strukturella och funktionella föränd-
ringar i det politiska systemet, till följd av en pågående modernisering, 
optimerade förutsättningarna för EBP-modellens etablering. EBP-modellen 
kunde potentiellt bidra med den legitimitet som det politiska systemet efter-
frågade: produktion av politisk legitimitet, genom uppmätta förbättringar av 
problemlösande kapacitet, och produktion av vetenskaplig och professionell 
legitimitet, genom kunskapsbaserade lösningar på problem.  
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11. Om socialt arbete  
 

Föreliggande kapitel introducerar socialt arbete. Utifrån nedslag i litte-
raturen beskriver jag tre aspekter av socialt arbete – som görande, som 
praktik och som ämnesområde.364 Syftet med kapitlet är att ge en skiss 
över det sociala arbetets karaktäristika. Utifrån detta för jag ett resone-
mang kring förutsättningarna för EBP-etableringen i socialt arbete ett 
antal olika länder och specifikt i Sverige.  
 

11.1 Definition 
Det internationella nätverket för socialarbetare International Federation 
of Social Workers (IFSW) framhåller genom sin definition av socialt ar-
bete dess uppgift att bidra till social förändring. Med detta betonas det 
sociala arbetets problemlösande karaktär. Socialarbetare beskrivs som 
problemlösare, och som förändringsagent (på kollektiv basis), i spän-
ningsförhållandet mellan individ och samhälle. Följande är ett utdrag 
från IFSW:s definition av socialt arbete: 

The social work profession promotes social change, problem solving in human 

relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-

being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work 

intervenes at the points where people interact with their environments. 

Principles of human rights and social justice are fundamental to social 

work.365 […] Social work in its various forms addresses the multiple, complex 

transactions between people and their environments. Its mission is to enable 

all people to develop their full potential, enrich their lives, and prevent 

dysfunction. Professional social work is focused on problem solving and 

change. As such, social workers are change agents in society and in the lives of 

the individuals, families and communities they serve.366 

 
  

                                                             
364 Jag gör inte anspråk på ”Sanningen” om socialt arbete, utan mina anspråk är snarare i huvudsak av 
pragmatisk karaktär. När det gäller uppfattningar om socialt arbete – som teori och praktik- råder inte 
konsensus. En vardagsförståelse av socialt arbete utgår emellertid enligt Soydan (1993) från att 
socialarbetare arbetar med människor och att arbetet handlar om sociala problem. Andra möjliga sätt är 
enligt Soydans utblick vid denna tid att betrakta socialt arbete som yrke, att beskriva vad man gör i socialt 
arbete eller att beskriva socialt arbete som ämne och som vetenskaplig disciplin. 
365 IFSW (2000). 
366 Ibid. 
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Det framgår att det praktiska kunnandet innefattar reportoarer av färdig-
heter, konsistenta med ett helhetspespektiv på relationen individ-miljö. 
Interventionerna i socialt arbete kan röra allt ifrån en psykosocial till en so-
cialpolitisk nivå och innefattar därmed en rad yrkesområden.367 IFSW 
beskriver metodiken på följande sätt:  

Social work bases its methodology on a systematic body of evidence-based 

knowledge derived from research and practice evaluation, including local and 

indigenous knowledge specific to its context. It recognises the complexity of 

interactions between human beings and their environment, and the capacity of 

people both to be affected by and to alter the multiple influences upon them 

including bio-psychosocial factors […].368 

 
11.2 Socialt arbete som görande 

Brand m.fl. beskriver det sociala arbetets karaktäristika utifrån en internat-
ionell utblick.369 De menar att utövandet av socialt arbete innebär att anta 
helhetsfokus, som innefattar individen och dennes sociala sammanhang och 
miljö inom ramen för många gånger svåra omständigheter. Arbetet handlar 
om att engagera sig för att snabbt etablera tillit hos människor och för att stå 
kvar även när det visat sig svårt och andra har gett upp. Brand m.fl. menar 
att socialt arbete innefattar att medvetet gå in i situationer som många skulle 
undvika, eftersom de innebär komplexitet och hög risk. I detta ingår att 
hantera situationer genom att balansera risk, vilket implicerar att: 'you are 
damned if you do and damned if you don't'.370 Arbetet innebär att relat-
ionen (b)är hjälpen och inrymmer samtidigt spänningsförhållanden så som 
att hitta en rimlig balans mellan brukarens preferenser och samhällets för-
väntningar på skydd och kontroll, att ta hänsyn till behov i vissa fall i konflikt 
mellan individ, familj, omgivande nätverk och samhälle, och att fördela be-
gränsade resurser i proportion till behov. 

Sheppard argumenterar för att: ”[social work] has durable and stable cha-
racteristics by which it can be identified, despite the developments and 
changes which do occur.”371 Med detta gör han en distinktion mellan det 
sociala arbetets föränderliga ytkaraktäristik och dess beständiga djupkarak-
täristik372. När det gäller det senare betonar Sheppard att praktiskt socialt 
arbete på gräsrotsnivå verkar genom delegerad auktoritet, med rätt att inter-
venera för att hjälpa. Därmed vilar socialt arbete på grundantagandet att 
mänskliga problem kan lösas med hjälp av interventioner – i första hand 

                                                             
367  IFSW (2000).  
368 Ibid.  
369 Brand et al. (2005:56)  
370 Brand et al. (2005:55). 
371 Sheppard (2006:1).  
372 ”Deep and enduring elements”. Sheppard (2006:39).  
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genom att tillhandahålla verktyg för förändring.373 I detta arbete är relat-
ionen mellan socialarbetare och klient kärnan och en central uppgift för 
socialarbetaren är att förstå situationen för den andre.374 Socialarbetarens 
attityd till klienten kan vara avgörande i detta; respekt och uppmuntran är 
centrala.375 Detta kan sättas i perspektiv gentemot en sammanställning av 
Asay och Lambert (1999) av vad som genererar förändring i en behandlings-
situation, inom psykoterapiområdet. Enligt denna har relationsfaktorer visat 
sig stå för 30 procent av det som påverkar förändring. I övrigt påverkas för-
ändringen till 40 procent av klientens eget sammanhang och egna inre 
resurser, till 15 procent av klientens tilltro och förhoppningar (placebo) och 
till 15 procent av den specifika behandlingsmetoden.  

Med Sheppards terminologi svarar sociala interventioner både mot upp-
levda och objektiva behov.376 I praktiken möter socialarbetaren situationer 
där klientens självbestämmande står i strid med objektiva behov och där 
beteendet varken kan uppfattas ändamålsenligt eller rationellt. Ett rationellt 
beteende innebär på en miniminivå, enligt Sheppard, förmågan att formu-
lera livsplaner, att utforma strategier för att uppnå dessa och kapacitet att 
genomföra dessa. I vart och ett av dessa led kan klienter behöva stöd, och 
däri ligger socialarbetarens huvudsakliga uppgift. Socialarbetarens uppgift är 
med andra ord att bistå klienten när det gäller att göra rationella val för att 
hitta lösningar som möter de identifierade behoven. Med detta betonar 
Sheppard det sociala arbetets målrationalitet. Han skriver: ”When you wish 
to achieve an outcome, it makes sense (it is rational) to choose methods 
which are likely to lead to that outcome, rather than methods which are very 
likely not to lead to that outcome.”377 
  

                                                             
373 Sheppard (2006). 
374 Detta står i samklang med Goldstein (1990:38) som skriver att: ”The moss-grown aphorism ’start where 
the client is’ is not, after all, a piece of hollow rhetoric, but a sound and instructive principle. Ethically and 
practically, it advises us that effective practice begins and continues within the ground of the client’s own 
interpreted reality.” 
375 Asay och Lambert (1999). Nämnas kan också de svenska forskarna Blom och Morén som med 
utgångspunkt i ett klientperspektiv undersöker vilka mekanismer som kan vara verksamma i samspelet 
mellan socialsekreterare och klient så som rollöverskridande, utmaning, risktagande och gensvar. Blom och 
Morén (2007, 2006), Morén och Blom (2003). 
376 Felt needs och ascribed needs. Sheppard (2006:95-96). 
377 Sheppard (2006:103). 
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11.2.1 Kontextens betydelse 
Bland andra som synliggjort att relationen mellan socialarbetare och klient 
måste förstås utifrån större sammanhang kan Krogstrup nämnas.378 Hon 
skriver att:  
 

[…] socialt arbejde ikke alene kan förstås som relationen mellem én, der 

hjælper (socialarbejderen) og en person i nød (klienten). Denne relation er 

indlejret i samfundsmæssige, statslige og organisatoriske rammer, som 

medvirker til at bestemme, hvad der karakeriserer socialt arbejde […], ligesom 

det sociale arbejde virker tilbage herpå.379  

 
IFSW:s ovan refererade definition av socialt arbete framhåller också just 
detta att socialt arbete är beroende av kulturella, historiska och socioekono-
miska villkor.380  

 
11.3 Socionomprofessionen och yrken i socialt arbete 

 
11.3.1 En internationell utblick 

I USA bedrivs socialt arbete i huvudsak inom ramen för verksamheter som 
benämns ”human services”, med betoning på ”children and family services” 
och ”mental health”, och i Storbritannien som ”social care”.381 Arbetet bed-
rivs av socialarbetare, ”social workers”. I Afrikanska länder och delar av 
arabvärlden bedrivs socialt arbete framförallt som ”community develop-
ment”. I detta arbete återfinns olika yrken som är mer eller mindre 
professionaliserade. Dessa är, enligt Shaw, i olika utsträckning kopplade till 
högre utbildning, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, och i olika 
grad underordnade statliga regulativa referensramar. I många länder inne-
fattar socialt arbete områden såsom barn och familj, funktionshinder, 
missbruk, kriminalitet, prevention och äldre.  
 

11.3.2 Sverige 
Den sociala sektorn i Sverige innefattar välfärden kring barn, funktionshind-
rade, äldre och socialförsäkring.382 I socialt arbete i Sverige är socionomer 
den centrala yrkesgruppen.383 Socionomerna är enligt Sundell m.fl. den 
grupp med högst utbildningsnivå i den sociala sektorn och huvudandelen av 

                                                             
378 Krogstrup (2003). Se även till exempel Blom och Morén (2007, 2006). 
379 Krogstrup (2003). 
380 IFSW (2000). 
381 Shaw (2005), samt korrespondens med Soydan juni 2011. 
382 Soydan (2010).  
383 Se till exempel Morén (2010). 
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cheferna inom denna sektor är socionomer.384 År 2009 fanns det, enligt en 
genomgång av Sandström, 40 000 socionomer.385 Socionomprogrammet 
leder till socionomexamen. Grundutbildningen leder till en kandidatexamen, 
men kan utökas till masterexamen. Dessutom finns det på forskarutbild-
ningsnivå möjlighet till licentiat- eller doktorsexamen i socialt arbete.386 
Med europeiska mått mätt introducerades utbildning i socialt arbete i Sve-
rige relativt tidigt.387  

Svensson menar att socionomens yrkesroll formas av utbildningen, men 
också av yrkeslivet. Därtill betonar hon att socialt arbete är starkt organisat-
ionsberoende. Socialarbetarna präglas av de enskilda organisationer de 
verkar inom vilket leder till att de inordnas i och rekonstruerar olika pro-
fessionaliteter.388 Morén beskriver att socionomer får olika yrkestitlar 
beroende på vilken organisatorisk arena de befinner sig på såsom exempelvis 
kurator inom hälso- och sjukvården eller kriminalvården, skolkurator vid 
skolan, socialsekreterare inom socialtjänster, behandlare inom missbruks-
vård. Samtidigt menar han att socionomen också kan ha olika funktioner 
inom till exempel personalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling eller 
äldreomsorg.389 

 
Socialtjänsten och individ- och familjeomsorgen 

I dess nuvarande form har socialtjänsten funnits sedan 1980. Enligt en ge-
nomgång av Haluk Soydan hade den år 2006 motsvarande 240 000 
heltidsanställda.390 Den ovan refererade genomgången av Svensson visar 
också att den kommunala socialtjänsten är den centrala organisationen för 
socionomer i Sverige. Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) utgörs in-
satserna mer av stöd till förändring (behandling), medan det inom äldre- och 
handikappomsorgen (ÄHO) mer handlar om att ge service och kompensera 
för miljörelaterade hinder i vardagen eller nedsatta förmågor.391 Biståndsbe-
dömningen av brukarnas behov är dock gemensam. ÄHO är till volymen, 
ekonomiskt och personellt, större än IFO. Samtidigt kan IFO inom social-
tjänsten, enligt Svensson, betraktas som det sociala arbetets kärna eftersom 
denna verksamhet får återverkningar på andra av det sociala arbetets områ-
                                                             
384 Sundell et al. konstaterar att: ”Through its mandate over a comprehensive human services system and 
through its role as the highest-ranking professional group, social wokers exert a major influence over the 
development of Swedish social services”. Och argumenterar mot bakgrund av detta på följande sätt: ”This 
leading role for social workers in a comprehensive social services sector calls for a good knowledge base in 
social work practice.” Sundell et al. (2009:714). 
385 Sandström (2010). 
386 För en beskrivning av socionomutbildningen i Sverige se till exempel Sandström (2010). 
387 Tidigast var utvecklingen i USA – med starka influenser från social- och beteendevetenskap. University of 
Chicago och Columbia University framhålls särskilt av Sundell et al. (2009). 
388 Jfr Morén (2010). 
389 Morén (2010).  
390 Soydan (2010). 
391 Socialstyrelsen och SKL (2011). 
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den.392 Majoriteten av socionomerna är också anställda inom IFO, som 
inrymmer en mycket stor andel högskoleutbildade och specialiserade yrkes-
grupper.393 Antalet externa utförare i kommunens socialtjänst hade under 
2011 genomgått en kraftig ökning, vilket innebär att myndighetsfunktionen 
tillsammans med en beställningsfunktion kommit att utgöra kärnan i allt fler 
kommuners socialtjänst.394 

Det sociala arbetet vid socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet 
genomförs av socionomer med yrkesbenämningen socialsekreterare. I arbe-
tet ingår utrednings- (ärendehandläggning) och biståndsarbete 
(genomförande och uppföljning av insats). Enligt Socialstyrelsen har det 
över tid kommit att ställas ökade krav på socialsekreterarens kompetens när 
det gäller systematisk dokumentation. Processen ska vara transparent och 
rättssäker. Utredningen som produkt behöver hålla en hög kvalitet vad gäl-
ler att klargöra och besvara den aktuella frågeställningen.395 

Beslutsfattande är centralt i socialsekreterarens yrkesutövning och sker i 
Sverige på delegation från socialnämnd.396 Socialnämnden fattar beslut där 
det är lagstadgat.397 Socialtjänstens verksamheter regleras framförallt genom 
Förvaltningslagen, Kommunallagen, Sekretesslagen, Socialtjänstlagen, För-
äldrabalken och familjerättslagstiftning samt genom speciallagstiftning 
såsom rättighetslagstiftning för personer med funktionshinder (lagen om 
Stöd och Service, LSS) och tvångslagstiftning för unga (lagen om vård av 
unga, LVU), för missbrukare (Lagen om vård av missbrukare, LVM) samt för 
psykiskt sjuka (Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT). Socialstyrelsen före-
skriver allmänna råd och riktlinjer för respektive verksamhet. Verksamheten 
har också att följa internationella överenskommelser såsom Barnkonvent-
ionen och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.398 En internationell 
trend för socialtjänsten är så kallad mål- och resultatstyrning, med betoning 
på transparens.399  

                                                             
392 Svensson (2008).  
393 Socialstyrelsen och SKL (2011). Och forskningen i socialt arbete har också, enligt Svensson (2008), i hög 
utsträckning uppmärksammat denna verksamhet – då med fokus på socialtjänstens organisering. Svensson 
refererar till en kunskapsöversikt genomförd av Staffan Johansson (2002).  
394 Socialstyrelsen och SKL (2011). 
395 Socialstyrelsen förmedlar en förståelse av utredarrollen som en dubbel roll mellan logik och kreativitet: 
(Socialstyrelsen 2006:52). 
396 Det finns i allmänhet en delegationsordning mellan socialsekreterare (till exempel att bevilja ansökan om 
insats) och chefer så som exempelvis enhetschef (till exempel avslag på ansökan om insats) och områdeschef 
(till exempel förlängning av utredningstid). 
397 Om godkännande av familjehem, om tvångsinsatser och om att lägga ned utredningar om faderskap. 
398 Svensson (2008). 
399 Enligt modeller av typen att huvudstrategi konkretiseras verksamhetsplan, som preciseras i enhetsplan, 
som utmynnas i en aktivitetsplan (eller motsvarande). Aktivitetsplaner eller motsvarande ska med andra ord 
givet de ekonomiska ramarna harmoniera med de övergripande målbeskrivningarna. I arbetet konstrueras 
indikatorer för resultatutläsning, med möjlighet att utvärdera de uppsatta målen i en återgående process 
brukare – aktivitet – enhet – verksamhet – övergripande mål. Se till exempel Tengvald (2008), Bhatti et al. 
(2006). 
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11.4 Socialt arbete som ämnesområde 
 

11.4.1 En internationell utblick 
I Storbritannien och USA är socialt arbete etablerat som akademisk disci-
plin. Samtidigt saknar flertalet högskolor i USA, med grundutbildning för 
socialt arbete, forskarutbildning. Den akademiska kapaciteten beskrivs trots 
detta i en rapport från Socialstyrelsen som omfattande med svenska mått 
mätt.400 I både USA och Storbritannien finns forskningscentra utanför 
akademin.401 I exempelvis Kina är socialt arbete en ny disciplin. Mellan åren 
2002 och 2009 ökade där utbildningsprogrammen i socialt arbete från 70 till 
200.402 

I Sverige och Finland har socialt arbete status som vetenskaplig disciplin, 
medan den akademiska positionen, enligt en genomgång publicerad 2008, i 
Danmark och Norge är förhållandevis svag.403 Grundutbildning av 
socialarbetare bedrivs i Norge vid regionala högskolor och vid fackhögskolor 
i Danmark. I Norge finns möjligheten att disputera i socialt arbete. I Dan-
mark saknas den möjligheten, även om ett antal professurer har inrättats i 
ämnet. I Oslo, Norge, finns forskningsinstituten Norsk institutt for forskning 
om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), liksom Atferdssentret som bedriver 
forskning av relevans för socialt arbete. Danmark har Socialforskningsinsti-
tutet i Köpenhamn.404 I samtliga nordiska länder finns någon form av 
forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU), som en alternativ form till 
den akademiska att organisera forskning i socialt arbete. Enligt en enkätstu-
die genomförd i Sverige under 2010 var också 280 av totalt 290 kommuner 
kopplade till en FoU-miljö. Vid denna tidpunkt var FoU-miljöerna 33 till 
antalet.405  

 
  

                                                             
400 Socialstyrelsen (2008). Bhatti et al. (2006) beskriver också att olika forskningstraditioner etablerats i 
USA och Europa, där den experimentella forskningstraditionen varit betydligt starkare etablerad i USA. 
401 SOU (2008), med referens till genomgång av Tengvald. 
402 China Journal of Social Work.  
403 SOU (2008), med referens till genomgång av Tengvald. 
404 Se till exempel Sandström (2010). 
405 Studien genomfördes av FoU i Väst/GR och refereras till i en Skrivelse från FoU Välfärd (2010) om FoU-
miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst. Av denna framgår att 29 av FoU-miljöerna har en 
äldreomsorgsinriktning, 26 individ- och familjeomsorgsinriktning, 27 en funktionshinderinriktning. 21 av 
FoU-miljöerna är inriktade mot alla områden. Samtliga finansieras, enligt Skrivelsen, av de berörda 
kommunerna, medan finansieringen i vissa fall kompletteras av landsting, universitet/högskolor, 
Länsstyrelsen med flera. 
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11.4.2 Sverige 
1977 etablerades socialt arbete som examens- och forskningsämne i Sve-
rige.406 Soydan menar att ämnet framförallt förankrades i en strävan efter att 
använda vetenskaplig analys för samhällelig förbättring och för att över-
brygga sociala problem.407 Dellgran och Höjer beskriver målet med 
etableringen på följande sätt: 

Det mest officiella, manifesterade målet med att inrätta och utveckla ett 

forskningsämne var att förvetenskapliga en viss social praktik till gagn för 

samhället, välfärdsstaten, socialarbetare och naturligtvis alla de individer, 

familjer och grupper som kommer i kontakt med socialt arbete och 

socialarbetare. Det handlar med andra ord ytterst om att skapa 

förutsättningar att med hjälp av vetenskap förbättra det sociala arbetets 

villkor, duglighet och effektivitet genom att få till stånd ett mer professionellt 

arbete baserat på, som det heter, ´vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet´.408 

 
Grundtanken med den akademiska kunskapen var, enligt Dellgran och Hö-
jer, att den skulle användas i utbildning av socialarbetare och spridas till 
praktikfältet.409 Ett bakomliggande syfte var att ta kontroll över ett 
kunskapsområde för att skapa gynnsamma villkor för en professionalisering. 
En akademisering skulle medföra en större tyngd till utbildningsbevis, vilket 
skulle ge en högre position, en högre legitimitet och en högre status till soci-
alarbetarna. Detta skulle i sin tur öka professionens kontrollmöjligheter över 
utbildning och yrke gentemot det politiska systemet, liksom professionens 
eget inflytande i både praktik och forskning.410  

Alla berörda satte dock inte sin fulla tilltro till detta projekt. Bengt Börje-
son, nu professor emeritus i socialt arbete, var en av dem som vände sig mot 
den formella, akademiska, etableringen av socialt arbete. Han proklamerade 
följande:  

 
  

                                                             
406 Soydan (1993). 1974 gjordes ett första försök att etablera ett forskningsinstitut för socialtjänsten, men 
enligt Sundell et al. (2009) bidrog protester från ledande forskare till att vidga dess inriktning till att innefatta 
en bredare socialpolitisk agenda. 
407 Soydan (1993). 
408 Dellgran och Höjer (2000: 19-20). 
409 Dellgran och Höjer skriver att: ”En smula förenklat kan man säga att socialt arbete som vetenskapligt 
ämne kan ses som en strävan efter distansering med bibehållen närhet till det praktikområde som både är 
ämnets historiska förutsättning och dess avnärmare.” Dellgran och Höjer (2000:17).  
410 Dellgran och Höjer (2000). 
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Socialt arbete blir aldrig ett ämne som sociologi. Fan vet vad det kommer att 

bli av det. Jag bekämpade uppkomsten av det, och roade mig med att påpeka 

detta i installationsföreläsningen. Och de planerna har jag inte uppgivit. När 

jag går i pension skall jag hålla ett föredrag om att avskaffa disciplinen socialt 

arbete som kunskapsområde.411  

 
År 2000 karaktäriserade Dellgran och Höjer socialt arbete som ett ämne som 
sökte sitt ämne.412 Ämnet befann sig mellan en anpassning till sociala krav, 
intressen och behov på praktikfältet och krav på vetenskapligt erkännande 
för en akademisk fortlevnad.413 2003 beskrev också Tomas Brante socialt 
arbete som en ”hybridinstitution”: […] ”eftersom den är ett försök att skapa 
en mer eller mindre ohelig allians mellan välfärdstatens, akademins och 
politikens professioner trots att dessa bygger på olika rationaliteter, vilket 
brukar betyda att en typ av rationalitet kommer att dominera”.414  

Brante identifierade, liksom Dellgran och Höjer, olika kunskapsintres-
sen.415 Ett sociologiskt (klassiskt) perspektiv eftersträvade kritiskt 
granskning av: ”[…] hur och varför det sociala arbetet, dess problem, organi-
satoriska ramar och socialpolitiska kontext ser ut som det/den gör.”416  
Forskning och teori i enlighet med detta handlade om socialt arbete.417 Ett 
socionomiskt (instrumentellt) perspektiv lyfte å andra sidan fram behovet av 
att utveckla synsätt, metoder och modeller för praktiskt verksamma social-
arbetare.418  

År 2003 identifierades arbetsmetoder, sociala problem och socialpolitiska 
frågor som de tre största forskningsområdena i socialt arbete. År 2006 vi-
sade en ny kartläggning att fattigdom, familjer och barn, faktorer bakom 
sociala problem, behandlingsmetoder, relationen mellan klient och organi-
sation, missbruk, funktionshinder och äldreforskning utgjorde 
nyckelområden.419  

 

                                                             
411 Bengt Börjeson citerad i Brante (1987:41). Börjeson reciterade, som emeritus, detta vid ett nationellt 
symposium arrangerat av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) i Örebro 2009. 
412 Dellgran och Höjer använder metaforen ”[…] ett ruralt landskap med begynnande tätortstillväxt, för att 
beskriva det akademiska utvecklingsstadiet (2000:89).” 
413 Dellgran och Höjer (2000). 
414 Brante (2003:127).  
415 Dellgran och Höjer (2000, 1999), Brante (2003). Thomas Brante utgick från att professorers beslut och 
handlande är en av flera kausala faktorer för forskningsinnehåll.  Mot bakgrund av detta intervjuade han de 
då verksamma 15 professorerna i socialt arbete. Vid denna tidpunkt hade åtta av professorerna sin bakgrund i 
sociologi, två i psykologi och fem i socialt arbete. 
416 Dellgran och Höjer (1999:61). 
417 Brante (2003). 
418 Brante (2003), Dellgran och Höjer (1999). 
419 Sandström (2010), med referens till Högskoleverkets utvärdering (2003) respektive Sunesson (2006). 
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11.5 Om professionell osäkerhet 
Persson och Westrup fann i en studie genomförd i början av år 2000 att den 
svenska socialtjänstens arbete snarare var orienterat mot symptom än mot 
problem. Med en sådan orientering menade de att det sociala arbetet blir 
reaktivt istället för proaktivt. Med referens till två svenska socialchefer 
gjorde de följande beskrivning: 

När en ungdom av olika anledningar – ’får problem’ – sägs det inte sällan av 

personal från barnomsorg, skola, socialtjänst, m.fl. att det gick att se ganska 

tidigt att det skulle gå snett för just detta barn. Den fråga som osökt går att 

ställa är, vad har vi gjort för att förhindra denna utveckling? Trots alla 

resurser i form av mödra- och barnavård, förskola, skola, socialtjänst, m.m. 

har samhället på något sätt ställt sig vid sidan av och tittat på. Säkerligen har 

en massa resurser satts in under alla dessa år, men frågan är om rätt resurser 

satts in vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.420 

 
Vid tidpunkten för sin studie kunde Perssson och Westrup vidare konstatera 
att man inom socialtjänstens verksamhetsområden under de senaste tio 
åren: ”[…] okritiskt låna[t] begrepp och modeller från näringslivet, utan att 
egentligen analysera vilka egenskaper och särdrag som präglar verksam-
heten.”421 

Utifrån ett anglosaxiskt perspektiv har också den brittiska forskaren Liz 
Trinder konstaterat hur socialt arbete över tid har präglats av en osäkerhet 
både när det gäller den professionella statusen, funktionen och kunskapsba-
sen. Hon skriver att: ”Social work has always been an occupation that has 
suffered from something of an identity crisis, uncertain about its profess-
ional status, its function and its disciplinary base.”422 År 2005 gick Brand 
m.fl. steget längre i ”diagnosen” av det sociala arbetet genom att göra föl-
jande beskrivning: ”In fact, social work has for some time shown all the signs 
of being a depressed and anxious profession, often on the defensive and slow 
to assert the value of its work.”423 Vid en kontrastering mellan det medi-
cinska och det sociala arbetets fält konstaterade Bhatti m.fl. år 2006 att det 
medicinska fältet hade en högre integreringsgrad mellan forskning och 
praktik, och att läkarens karriär i högre utsträckning var beroende av forsk-
ningsengagemang än socialarbetarens.424 Hierarkin inom socialtjänsten har 
också konstaterats vara administrativ snarare än professionell.425 

 

                                                             
420 Bokedal (2002:18). 
421 Bokedal (2002). 
422 Trinder (2000b:138). 
423 Brand et al. (2005:6). 
424 Bhatti et al. (2006). 
425 Se till exempel Tengvald (2008). 
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11.6 Sammanfattande kommentar 
Med kapitlet sluter jag mig till att en grundförståelse av socialt arbete som en 
form av kontinuerlig problemlösning med explicit brukarfokus legat väl i 
linje med den ursprungliga EBP-modellen. Idéer om ett socialt arbete som 
målmedvetet syftar till att tillgodose, och genom utvärdering visar sig tillgo-
dose, upplevda eller objektiva behov har klara beröringspunkter med EBP-
filosofins logik. Sedan EBP innefattades i IFSW:s internationella definition 
av socialt arbete främjade denna direkt en etablering. Som strategi för pro-
fessionalisering hade EBP potential att appellera till professionen som 
upplevde en osäkerhet om den egna statusen, funktionen och kunskapsba-
sen. 

I en svensk kontext låg idén om vetenskap och beprövad erfarenhet inom 
socionomprofessionen väl i linje med EBP, liksom de förväntningar som 
formulerades på ämnesområdet vid dess instiftande. Andra främjande fak-
torer för en EBP-etablering – och för en professionalisering – var att 
yrkeskåren socionomer hade en akademisk utbildningsnivå, att den högre 
utbildningen explicit hade som mål att vara baserad på vetenskap och beprö-
vad erfarenhet, att det fanns professurer i ämnet och att det fanns möjlighet 
att disputera. Socionomerna var också underordnade statliga regulativa refe-
rensramar. Andra gynnande omständigheter var Socialstyrelsens 
preskriptiva orientering för vetenskap och beprövad erfarenhet, med ett 
starkt dokumentations- och uppföljningskrav förväntningar på konkreta och 
redovisade frågeställningar inom utrednings- och biståndsarbete samt krav 
på transparens och rättssäkerhet. Detta i och med en hög grad av överens-
stämmelse med den grundläggande EBP-filosofin. Forsknings- och 
utvecklingsenheterna var med den unika orienteringen mot lokal och reg-
ional praktiknärhet i sig främjande för en EBP-etablering. 

Socialtjänstorganisationens administrativa, i motsats till professionella, 
hierarki var en hämmande förutsättning för EBP. Den professionellas karriär 
var inte beroende av klinisk forskning eller forskningsaktivitet överhuvudta-
get. Delvis motverkade också den politiska rollen den professionella rollen 
när det gällde beslutsfattande i enskilda ärenden (till exempel tvångsären-
den). Integreringsgraden var låg när det gällde forskning och praktik, vilket 
starkt hämmade – men möjligen utifrån vissa aktörers perspektiv också mo-
tiverade – en EBP-satsning. Ett blygsamt intresse för sociala interventioner 
och deras resultat och effekter var också hämmande i förhållande till EBP-
projektet, samtidigt som detta faktum också kunde motivera det.  
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12. EBP-etableringen i socialt arbete 
 
Efter att ha gett en introduktion till socialt arbete som ett professionellt fält, 
och därmed identifierat exempel på hämmande och främjande förutsätt-
ningar för EBP-projektet beskriver jag här EBP-etableringen och dess utfall i 
socialt arbete, utifrån ett internationellt perspektiv. Några av de nationella 
exemplen är mer ingående, medan andra innebär mer översiktliga samman-
ställningar. Jag inleder redogörelsen med huvudexemplen USA och 
Storbritannien, varefter ett antal nedslag följer i Oceanien/Asien och 
Europa. Kapitlet avslutas med en beskrivning av parallella struktursats-
ningar som genomförts i de nordiska länderna. Denna tjänar också som 
avstamp inför den närstudie av exemplet Sverige som följer i det nästkom-
mande kapitlet.  

12.1 USA 
Under slutet av 1980-talet i USA synliggjordes det att socialarbetare utförde 
70 procent av mentalvården, men endast svarade för en procent av forsk-
ningen inom detta område. Mot bakgrund av detta skapade, enligt Zlotnik 
m.fl., the National Institute of Mental Health organisationen Task Force on 
Social Work Research (TFSW).426 Reid beskriver samtidigt hur en ökande 
diversifiering av metoder i praktiskt socialt arbete uppmärksammades under 
1990-talet och att forskare därmed varnade för risken för godtycklighet i 
klientarbete.427 Studier visade också att få socialarbetare utgick från 
praktikrelaterad forskning i klientarbetet.428  

1991 slog TFSW larm om bristen på forskning om interventioners effekti-
vitet i socialt arbete. Detta beskrevs som ett kristillstånd för socialt arbete 
och en förstärkt kunskapsbas förespråkades, för en stärkt profession.429 Ge-
nom en publikation från socialarbetarförbundet National Association of 
Social Workers (NASW) konstaterades att: ”The profession lacks systematic 
empirical validation of its practice strategies. Ongoing evaluation of social 
work interventions seems to be a desperate need all over the world.”430  

Zlotnik m.fl. beskriver hur de fem stora socialarbetarförbunden i USA slöt 
upp för uppbyggnaden av en infrastruktur för att etablera förstärkta kopp-
lingar mellan forskning, utbildning och praktik i socialt arbete. År 1998 
upprättades åtta utvecklingscentra vid amerikanska universitet.431 Gray m.fl. 
beskriver att framförallt den amerikanske professorn Robert Boruch bedrev 
                                                             
426 Zlotnik et al. (2002). 
427 Reid (2002). 
428 Gibbs och Gambrill (2002). 
429 Med detta framhölls vikten av starka kopplingar mellan forskning, utbildning och praktik i socialt arbete. 
Zlotnik et al. (2002). 
430 Hokenstad, Khinduka och Midgley refererad av Sundell et al. (2009:716). 
431 Zlotnik et al. (2002). 
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en framgångsrik lobbying i USA under 1999 vid uppbyggnaden av Campbell 
Collaboration.432 

 
12.1.1 Gambrill och Gibbs 

År 1999 lanserade professor Eileen Gambrill EBP-processen i socialt arbete i 
USA.433 Vid denna tidpunkt rapporterades att praktiker var relativt omed-
vetna om practice guidelines, forskningsbaserade riktlinjer, och i liten 
utsträckning använde sig av forskning i klientarbete.434 Gambrill beskrev 
återkommande problemet med att det inte fanns några belägg för att social-
arbetare hade unika kunskaper och färdigheter som ledde till bättre resultat 
än icke-professionellas insatser. EBP skulle, enligt Gambrill, kunna råda bot 
på detta.435  

Gambrill definierade socialt arbete med utgångspunkt i Sacketts EBM-de-
finition på följande sätt: ”Social work practice consists of helping clients 
ahieve outcomes they value via provision of effective, efficient, and ethical 
services. It makes ’conscientious, explicit and judicious use of current best 
evidence in making decisions about clients, involving clients as informed 
participants.”436 Hon betonade vikten av ärlighet och information om vad 
som är känt kring insatser och resultatet av dessa – inklusive när det saknas 
kunskaper – och av transparens i klientarbetet. Med detta framhöll Gambrill 
Sacketts femstegsprocess.437 Hon skrev:  

EBP draws on the results of systematic, rigorous, critical apprisal of research 

related to important pactice questions such as Is this assessment measure 

valid?; Does this intervention do more good than harm? […] Questions include 

those related to effectiveness, prevention, screening (risk and prognosis), 

description and assessment, harm, practice guidelines, and self-

development.438 

                                                             
432 Gray et al. (2009). 
433 Thyer (2006). 
434 Se Mullen et al. (2006). 
435 Gambrill (2001). Howard och Jenson noterade innan detta problem inom vetenskaplig praxis, som kunde 
innebära hinder vid EBP-implementering, så som: Begränsad generaliserbarhet från RTC över olika 
kontexter. Studier med positiva resultat blir publicerade i högre utsträckning. Mer frekvent studerade 
interventioner tenderar att generera mer positiva resultat än mindre frekvent studerade interventioner. 
Behandlingsmetoder som favoriseras av professionella i områden som är forskningsorienterade tenderar att 
generera positiva resultat, delvis genom frekventa studier, vilka tenderar att publiceras. Utvärderingar som 
genererar negativa resultat för kontroversiella behandlingsmetoder, eller metoder utanför paradigmet, 
tenderar också att publiceras. Beslutet att publicera en artikel är delvis politiskt! Utvärderingar som inte 
lyckas belägga positiva resultat av populära, väletablerade och accepterade, metoder tenderar att i högre 
utsträckning granskas och kritiseras metodologiskt, samtidigt som vice versa i hög grad okritiskt accepteras. 
Howard och Jenson (1999). 
436 Gambrill (2002:319). 
437 Se kapitlet Evidensbaserad medicin. 
438 Gambrill (2003b). 
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Gambrill argumenterade för att det praktiska sociala arbetet krävde syste-
matisk integrering av praktiska, etiska och evidensrelaterade frågor, och för 
att detta skulle medföra ett livslångt lärande. Med detta framhöll hon också 
betydelsen av kunskaper som förmedlades från Campbell och Cochrane Col-
laboration. 

Professor Leonard Gibbs har av organisationen Campbell Collaboration 
framhållits som ”one of the leaders of the Evidence-Based Practice move-
ment.”439 Tillsammans med Eileen Gambrill relaterade han EBP till 
socialarbetarförbundet National Association of Social Workers (NASW) 
etiska kod.440 De belyste vanliga missuppfattningar om EBP utifrån en tidi-
gare genomgång inom medicin av Straus och McAlister.441 Gambrill och 
Gibbs framhöll återkommande Sacketts originaldefinition med en betoning 
på att ställa frågor som är möjliga att besvara. I boken Evidence-based 
practice for the helping professions, publicerad 2003, redogjorde Gibbs för 
vilka komponenter som han menade behöver finnas med i en praktikrelevant 
fråga (på engelska COPES-question).442 Gibbs introducerade även så kallade 
MOLES, metodologiska filter, för databassökning. Med hjälp av dessa som 
inklusionskriterier kunde databassökningar inriktas mot specifika typer av 
studier för att besvara olika typer av frågeställningar. 

Över tid gav Gambrill exempel på ämnesföreträdare som hon menade 
missuppfattat EBP-idén så som till exempel professor Stephen Webb. Med 
detta identifierade hon, och uttryckte oro över, förekomsten av lösare hållna 
definitioner av EBP och förnekanden av en evidenshierarki, bland annat vid 
socialtjänstsektorn vid the Department of Health.443 Samtidigt gav hon 
exempel på alltför snäva definitioner av EBP från exempelvis de 
amerikanska professorerna Reid samt Rosen och Proctor, som hon menade 
utelämnade vikten av klientinflytande.444  

I en artikel publicerad 2003 varnade Gambrill för ometiketteringar av exi-
sterande praktiker, forskning och utbildning till EBP i syfte att spara tid och 
möda, vilket enligt Gambrill skulle leda till att konservera den rådande auk-
toritetsbasen. Med detta tydliggjorde hon också vad som var nytt med EBP:  
  

                                                             
439 År 2009 instiftade Campbell Collaboration också ett särskilt årligt pris, the Len Gibbs award, för bästa 
systematiska kunskapsöversikt 
440 Gibbs och Gambrill (2002). Se även till exempel Proctor och Rosen (2006). 
441 Gibbs och Gambrill (2002). Se kapitlet om Evidensbaserad medicin. 
442 Gibbs (2003).  
443 Enligt Trinder (2000b). 
444 Jfr Thyer (2007) som vände sig mot ”vilseledande definitioner” av EBP så som Social Work Dictionarys 
definition som framhållit RCT och metaanalys som enda kunskapsbas. 
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The idea of integrating practice and research in professional contexts is not 

new, nor is attention to ethical issues as they relate to evidentiary ones. What 

is new about EBP and care is the transparent interlinking of evidentiary, 

ethical, and application concerns in all professional venues (practice and 

policy, research, and professional education) and seeking ways to facilitate the 

integration within a developmental, evolving framework attentive to needed 

technology (e.g., ready access to electronic databases) as well as ethical and 

philosophical issues (e.g., involving clients as informed prticipants and 

honesty regarding our state of ignorance about important practice 

questions).445 

Den 17/12 2007 uppdaterades för sista gången ett öppet brev, på internet, 
formulerat av professor Leonard Gibbs tillsammans med hustru och huslä-
kare.446 Brevet var rubricerat Evidence-Based Practice as If Your Life 
Depended on It. Gibbs hade fått en allvarlig cancerdiagnos som skulle inne-
bära hans bortgång år 2008. Huvudbudskapet i brevet var med hans egna 
ord: ”Love motivates us to help; scientific evidence shows us how.”447 Utifrån 
de egna erfarenheterna som svårt sjuk vårdmottagare argumenterade Gibbs 
för vikten av att som patient kräva att få en vård enligt EBP.448 Med referens 
till Eileen Gambrill satte Gibbs och hans medförfattare sin tilltro till att: ”[…] 
the greatest force supporting movement toward evidence-based practice will 
come, not from the helping professions themselves, but more from recipients 
of care whose lives depend on it.”449  

 
12.1.2 Amerikanska forskare för EBP – Några exempel 

I en artikel 2003 framhöll Howard m.fl. bland andra Rosen, Thyer och Gam-
brill som ”sanna uttolkare” av EBP.450 Samtidigt utgick de från en 
beskrivning av Cournoyer och Powers som betonade att EBP utgår från två 
grundprinciper:451 Användning av tidigare kunskaper om vad som ger förut-
sägbara och effektiva resultat för en viss klienttyp och utvärdering av i vilken 
utsträckning de förväntade reultaten uppnåtts som en konsekvens av den 
professionelles handlande.452 Howard m.fl. argumenterade också för att det i 
                                                             
445 Gambrill (2003:11). 
446 Gibbs et al. (2007). 
447 Gibbs et al. (2007:2). 
448 Han skrev följande: ”[…] I could have performed more effectively in my role as patient in the evidence-
based practice process. You can too. You have every reason to. Gibbs et al. (2007:3). […] Help your helper to 
help you. I am certain my doctor would have welcomed such a contribution on my part. My doctor has always 
been open to my questions and concerns. If yours would not or does not apply this process, find another 
doctor.” Gibbs et al. (2007:8). 
449 Gibbs et al. (2007:16). 
450 Howard et al. (2003). 
451 Gray et al. (2009). 
452 Detta formulerades på följande sätt: ”[EBP] dictates that professional judgments and behavior should be 
guided by two distinct but interdependent principles. First, whenever possible, practice should be grounded 
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USA från och med 1990-talet fanns viss erfarenhet av arbetssätt som hade 
likheter med Sacketts EBP-process och framhöll då särskilt Systematic 
Planned Practice (SPP) som hade utvecklats i socialt arbete av professor 
Aaron Rosen. De skrev, med referens till Rosen, att SPP: ”[…] makes the 
evidentiary foundations of practice decisions fully transparent and 
establishes scientific evidence as ’the proper criteria for establishing the vali-
dity of professional knowledge and of practice effectiveness’.”453 Howard 
m.fl. argumenterade också för att frånvaron av EBP-utbildning i förläng-
ningen riskerade att skada klienter genom ett fortsatt hemfallande till 
tillfälliga modenycker och användning av metoder som inte var vetenskapligt 
belagda.454 De identifierade också ett antal nödvändiga färdigheter att för-
värva för en evidensbaserad praktik.455 

Under 2003 framhöll Rosen, Proctor, Staudt vikten av att utveckla rikt-
linjer i socialt arbete och menade att en önskvärd struktur skulle följa 
American Psychological Associations (APA:s) rekommendationer. Forskarna 
argumenterade på följande sätt: 

As a publicly sanctioned separate profession, it must formulate its own service 

objectives, develop or compile the knowledge necessary to attain them, and 

train its practitioners to effectively implement that knowledge. Hence, efforts 

should be directed toward developing practice guidelines for social workers in 

all services to aid in choice and implementation of effective interventions.456 

 
År 2004 publicerades en sammanfattning av den då pågående EBP-debatten 
i socialt arbete.457 Mullen och Streiner hävdade att den tidigare refererade 
kategoriseringen av EBM-kritiken, inom det medicinska fältet, av Straus och 
McAlisters var giltig även inom andra fält än det medicinska, och att kritik-

                                                                                                                                               
on prior findings that demonstrate empirically that certain actions performed with a particular type of client 
or client system are likely to produce predictable, beneficial, and effective results… Secondly, every client 
system, over time, should be individually evaluated to determine the extent to which the predicted results 
have been attained as a direct consequence of the practitioner’s actions.” Howard et al. (2003:237). 
453 Howard et al. (2003). 
454 ”In the absence of evidence-based practice education, the evidence-practice divide continues to widen 
across the profession. In consequence, social work practice remains susceptible to fads, fashions, and 
associated therapeutic misadventures […].” Howard et al. (2003:235). 
455 En EBP-orienterad utbildning skulle enligt Howard et al. (2003, min översättning) leda till att studenten 
kan: (1). Välja interventioner och metoder utifrån bästa tillgängliga evidens och kunna tillhandahålla mikro-, 
meso- och makrointerventioner med starkast empiriska stöd inom sitt verksamhetsområde. (2). Uppskatta i 
vilken utsträckning teorier och policy är baserade på forskning. (3). Tillämpa rekommendationer från practice 
guidelines, behandlingsmanualer och systematiska kunskapsöversikter. (4). Utvärdera effektiviteten hos egna 
insatser. (5). Identifiera informationsbehov och formulera sökbara frågor (specifika behandlingsalternativ, 
interventioner, resultat). (6). Söka på vetenskapliga databaser och kritiskt värdera evidens. (7). Tillämpa 
resultat.  
456 Rosen et al. (2003:209). 
457 Mullen och Streiner (2004). 
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punkterna återkommit i parallella debatter.458 I samma artikel beskrev de 
EBP i socialt arbete som två möjliga perspektiv.459 Det ena perspektivet mot-
svarade Sacketts femstegsprocess, för kritiskt beslutsfattande. Det andra var 
ett what-works-perspektiv som utgick från att EBP innebar att best-practice 
eller evidensbaserade interventioner identifieras och implementeras genom 
guidelines eller ackreditering.  

I en publikation av state-of-the-art-karaktär med Roberts och Yeager som 
redaktörer,460 publicerad 2006, framhöll flera medförfattare en operationell 
definition av EBP, dels som adjektiv, dels som verb:461  

 
1. Användning av de metoder som har starkast empiriskt stöd för 

effektivitet (produkt). 
2. Användning av evidens vid beslutsfattande (process).  

 
Utifrån originalmodellen illustrerade Shlonsky och Gibbs EBP som det nav 
som förenade de tre elementen individuell expertis, klientens värderingar 
och preferenser och bästa evidens.462 Roberts och Yeager refererade också i 
ett bidrag till en illustration av Regehr, Barber, Trocme, Hart och Knoke från 
2005 som centrerade den kliniska expertisen, som det nav som förenade det 
kliniska tillståndet, klientens preferenser, forskningsevidens och myndig-
hetssamverksans hänsyn.463  

Genom Roberts och Yeagers antologi relaterades EBP-modellen till det so-
ciala arbetets idéhistoriska rötter, och då i synnerhet till Mary Richmonds 
idéer om professionalisering av socialt arbete.464 Roberts m.fl. framhöll även 
Richard Cabots arbeten, samtidigt som de hävdade att såväl Cabot som 
Richmond var influerade av Joseph Rowntree, aktiv socialpolitik forskare 
under tidigt 1900-tal med fokus på orsaken till sociala problem och möjliga 

                                                             
458 Mullen och Streiner (2004). Jfr Gibbs och Gambrill (2002). Se även kapitlen Evidensbaserad medicin, 
EBP-etableringen inom olika fält samt Sverige. 
459 Jfr Rosenthal (2006), Schlonsky och Gibbs (2006), Mullen (2006). Jfr Gray et al. (2009), Bergmark 
(2008), Olsson (2007), Plath (2006), Bergmark och Lundström (2006), Shaw (2005), Schwandt (2004), 
Webb (2002). 
460 ”For social work students as well as practioners, this book provides the critically needed framework and 
foundation knowledge base in order to understand and conduct evidence-based practice.” Roberts och Yeager 
(2006: vi). ”Evidence-based professor-scholars” identifierades av redaktörerna som: Dr Phyllis Solomon 
University of Pennsylvania School of Social Work, Dr Ed Mullen Columbia University School of Social Work, 
Dr Elisabeth Plionis Catholic University National School of Social Services, Dr. David Springer University of 
Texas School of Social Work at Austin.  
461 I sitt bidrag till Roberts och Yeagers antologi anslöt sig professor Mullen till den brittiske forskaren Brian 
Sheldons definition av social care från år 2002. Se Proctor och Schlonsky (2006) liksom Gibbs (2006). 
462 Schlonsky och Gibbs (2006:104). 
463 Roberts och Yeager (2006:8). Jfr kapitlet Evidensbaserad medicin. 
464 Jfr Bergmark (2008) i Sverige och Morago (2006) i Storbritannien. 
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lösningar på dem.465 Samtidigt framhöll de en stark experimentell tradition i 
USA som grogrund för EBP.466  

Ett antal särskilda amerikanska satsningar identifierades som draghjälp 
till experimentell utvärdering av sociala interventioner, i linje med tanke-
gångarna bakom EBP-modellen.467 Roberts m.fl. lyfte särskilt fram 
översikten Evaluation of Social Intervention från 1972, med Mullen och 
Dumpson som redaktörer, som startskottet för EBP i socialt arbete. Över-
sikten innehöll en sammanställning av 16 fältexperiment som undersökte 
effekterna av ett antal sociala interventioner. 15 experter bedömde fynden 
och diskuterade de praktiska implikationerna för praktik och utbildning. 
Roberts m.fl. beskrev hur redaktörerna arrangerade en konferens vid Ford-
ham University 1971. Konferensen som besöktes av 125 representanter från 
de flesta socialarbetarskolorna i USA var, enligt Roberts m.fl., ”the first ma-
jor call for a move toward evidence-based practice in social work.”468 Även 
Joel Fichers Is casework effective: A Review framhölls särskilt. Genom 
denna kritiska översikt hade begränsningarna hos 11 effektstudier under-
sökts och publiceringen startade, enligt Roberts m.fl., en långlivad debatt om 
forskningens roll i det sociala arbetets praktik.469  

I sitt antologibidrag till Roberts och Yeagers state-of-the-art verk, publice-
rad 2006, betonade Bruce Thyer användning av interdisciplinära 
(problemspecifika) riktlinjer470 och inkluderade detta i Sackets m.fl. andra 
steg EBP-processen.471 Han argumenterade också för att EBP-processens 
tredje steg förutsätter att det finns en metodhierarki, för att en kritisk värde-
ring av forskning överhuvudtaget ska vara möjlig att göra – dvs. för en 
värdering av vad som är bästa tillgängliga. 

I linje med tidigare förslag från Gambrills, samt Howard m.fl., kom allt 
fler forskare att framhålla vikten av undervisning i EBP-processen vid social-
arbetarutbildningar. I Austin, Texas, anordnades en konferens med detta 

                                                             
465 Roberts et al. (2006). 
466 Roberts et al. (2006). Se även Gray et al. (2009), Thyer (2007), Bhatti et al. (2006), Clegg (2005), Geddes 
(2000). Även den svenske forskaren Bergmark (2008) har relaterat de amerikanska tankegångarna om social 
ingenjörskonst till EBP i socialt arbete. Samtidigt framhåller han EBP:s simultana förankring i en tradition av 
single case evaluation det vill säga klinikers egna utvärderingar av enskilda fall. 
467 Bland annat omnämndes The researcher-practitioner initiative under 1970-talet, The empirical-clinical 
practice initiative under 1980-talet, och Empirically supported treatments, för evidensbaserade 
interventioner inom psykoterapi, under 1990-talet. Roberts et al. (2006). Se även Gray et al. (2009). Thyer 
(2007) är också en av dem som väljer att relatera EBP till den amerikanska idén om the great society som 
växte fram under 1960-talet. Detta projekt byggde på ambitionen att sjösätta sociala interventioner och 
genomföra experimentella utvärderingar av dessa i syfte att tillförsäkra ett bättre samhälle. Se även Gray et al. 
(2009). 
468 Roberts et al. (2006:12). 
469 Roberts et al. skriver (2006:13) att debatten: ”[…] has continued more than 30 years, and the profession 
of social work has slowly come to realize the importance of research in measuring treatment effectiveness.” 
470 Eng. practice guidelines, practice protocols, treatment algorithms, clinical pathways. 
471 Thyer (2006). 
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tema under 2006.472 Genom sitt konferensbidrag efterlyste Schlonsky och 
Stern en allmän EBP-introduktion vid ordinarie forskningsmetodkurser, 
med utgångspunkt i praktikrelevanta problem och med tillgång till en hjälp-
bibliotekarie. De betonade också följande: 

We need to continually remind our students and ourselves that EBP is not just 

about evidence, but about integrating the best available information with 

social work skills and values that appreciate the ecological context of clients’ 

lives. We aim at a minimum to be honest and respectful brokers of information 

attempting to help people make informed decisions about their lives.473 

 
I sitt konferensbidrag betonade Eileen Gambrill att EBP förutsätter pro-
blembaserat lärande (PBL) för undervisning vid 
socialarbetarutbildningarna.474 Genom sitt konferensbidrag efterlyste Thyer 
de mest ambitiösa studenterna till EBP-rörelsen.475 Thyer föreslog också att 
the Council on Social Work Education skulle inrikta sina ackrediteringstan-
dards mot EBP på mikro- och makronivåer, och att NASW skulle stärka sin 
etiska kod i linje med de riktlinjer som vid denna tidpunkt redan antagits av 
the American Counseling Association, i linje med EBP.476 Detta kom att föl-
jas upp varvid en skrivelse gjordes av ”Austin Initiatives”-gruppen, som 
sedermera infördes av CSWE.477  

År 2007 gjorde Mullen och medforskare en begreppslig distinktion mellan 
Empirically Supported Interventions (ESI) och Evidence Based Practices 
(EBP) samtidigt som de med referens till Chambers 2007 hävdade att en 
synergistisk relation mellan dessa behövde upprättas.478 Med detta samman-
fördes två modeller till Sacketts och medforskares ursprungliga modell. 

 
12.1.3 Partnerskap universitet-socialtjänstpraktik 

Enola Proctor beskrev i ett konferensbidrag 2006 hur EBP-implemente-
ringen skulle kräva ett strategiskt partnerskap mellan universitet och 
praktik: ”Ultimately, however, each school should aim to establish structured 
partnership with agencies that serve as laboratories for training and research 
in each area of the school´s curriculum.”479 Strategier för att påskynda 
implementeringen var, enligt Proctor, att integrera EBP i kursplaner, att 
                                                             
472 Konferensbidragen kom sedermera att publiceras i Research on Social Work Practice.  
473 Schlonsky och Stern (2006:10). 
474 Gambrill (2006b). Jfr Sackett et al. (2000). 
475 ”We need to encourage our most promising students to apply for admission to social work programs that 
have adopted EBP as their explicit conceptual framework around which their curriculum is structured.” Thyer 
(2007:10). 
476 Thyer (2007). 
477 Kommentar från Soydan, juni 2011.  
478 Manuel et al. (2007). 
479 Proctor (2006:10). 
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bedriva riktad forskning i linje med EBP och att nyttja dessa forskare i 
undervisning, att strategiskt placera EBP-informerade studenter på praktik 
och att etablera relationer mellan utbildning och fält. Proctor skisserade hur 
partnerskap för EBP-etablering stegvis behövde etableras genom ömsesidiga 
insatser från universitet och socialtjänstverksamheter.480  

Samtidigt förutsåg Gambrill ett motstånd som hon menade skulle uppstå 
vid det ofrånkomliga närmandet av kompetensfrågan.481 Med detta 
argumenterade hon för vikten av att som socialarbetare förstå vad man gör 
och för att en ovilja mot att undersöka kompetens tyder på arrogans. Med 
detta utvecklade hon också ett antal indikatorer för kontroll av EBP i prak-
tik.482 

Ett av få systematiska försök att studera implementering av EBP vid soci-
alkontor, i enlighet med en grundtanke om strategiskt partnerskap, var the 
BEST-project i New York.483 Professor Mullen med forskarlag bedrev pro-
jektet vid The Wilma and Albert Musher Program, Columbia School of Social 
Work i New York.484 Tre socialkontor ingick i projektet som var inriktat mot 
att etablera ett partnerskap mellan forskning och praktik och mot imple-
mentering av EBP-processen genom tio moduler.485 Mullen och hans 
forskarlag utgick från att EBP-implementering handlade om att genomföra 
ett kulturellt skifte och som därmed skulle förutsätta arbete på flera ni-
våer.486 De menade, i enlighet med både Proctor och Gambrill, att 
universitet och utbildning skulle spela en avgörande roll i detta, och att en 
samverkan mellan universitet och socialtjänstkontor liksom ett kontinuerligt 
avsättande av resurser skulle krävas. Av forskarnas inledande sammanställ-
ning av kunskapsläget framgick att en EBP-implementering skulle förutsätta 
att socialarbetare (här fritt översatt): 
 
  

                                                             
480 Proctor (2006). Se Bilaga 2 för redogörelse. 
481 ”Asking questions about effectiveness raises the sensitive issue of competence, a touchy subject vital to 
the essence of being a professional.” Gambrill (2006b:353). 
482 Gambrill (2006). Se Bilaga 3 för redogörelse. 
483 Manuel et al. (2007). Projektet utformades i fyra faser som bestod av att (1) göra en litteraturöversikt om 
EBP-implementering, (2) att samla in information genom intervjuer med EBP-experter, (3) att utforma och 
utvärdera det så kallade BEST-projektet och (4) att träna praktiker i deras verksamheter. 
484 Se till exempel Manuel et al. (2007), Mullen (2006b), Mullen et al. (2006), Mullen et al. (2005). 
485 Mullen et al. (2006). Modulerna var: 1. EBP-introduktion och översikt. 2. Urval av praktikrelevanta 
frågor. 3. Översikt av evidens. 4. Genomgång av verktyg för informationssökning. 5. Demonstration av 
sökning. 6. Sökning. 7. Utvärdering av evidens. 8. Generella fynd och observationer. 9. Syntetisering av 
evidens. 10. Handlingsplan. 
486 Manuel et al. (2007), Mullen et al. (2006).  



 

86 

1. Lär sig bli livslånga lärande: Kan formulera praktikrelevanta frågor, söka 
information, kvalitetsbedöma forskning och använda forskningsresultat.   

2. Lär sig vad som är känt om vad som fungerar och inte fungerar. 
3. Blir skickliga inom sitt område utifrån det som har empiriskt stöd. Detta 

förutsätter kompetens i verktyg/interventioner inom specialiteter, och 
kräver träningsprogram. 

4. Lär sig arbeta i team för att söka och bearbeta information anpassad för 
beslutsfattande. Kan klassificeringssystem för att kategorisera empirisk 
evidens.  

2007 summerades erfarenheterna av projektet i termer av hämmande re-
spektive främjande faktorer för EBP-implementering på individuell, 
organisatorisk och systemisk nivå.487 

 
12.1.4 Fokus på den lärande organisationen 

I en artikel publicerad 2006 framhöll Eileen Gambrill nödvändigheten att 
karaktärisera socialtjänsten som en organisation där man kontinuerligt lär 
av sin praktik. Gambrill menade att: ”The notion of a learning organization 
suggests an active pursuit of the flow of knowledge including errors and their 
causes rather than a passive stance that characterizes many (most?) social 
service organizations.”488 Enligt Gambrill läggs grunden för en lärande 
organisation av medarbetarna och genom ”[…] an obsession with finding, 
appraising, and using research-based knowledge as evidence in decision 
making.”489  

Gambrill redogjorde för ett antal organisatoriska grundförutsättningar för 
EBP.490 Hon beskrev vikten av att ha tillgång till förebilder för beslutsfat-
tande på basis av evidens. Chefer behövde ta ansvar för att tillhandahålla 
ändamålsenliga verktyg och utbildning.491 Gambrill menade också att resur-
ser var en nyckelfråga. Med resurser menade hon till exempel tillgång till så 
kallade knowledge managers (som står mellan forskning och praktik) och 
tillgång till databaser.  

2009 noterade Maynard en ökande mängd litteratur om faktorer relate-
rade till översättning och användning av evidens inom praktiken samtidigt 
som hon också framhöll stödet för tesen att EBP-implementering kräver en 

                                                             
487 Manuel et al. (2007). Konferensbidraget presenterades vid en implementeringskonferens 2007 vid IMS i 
Stockholm organiserad av Haluk Soydan. Se Bilaga 4 för redogörelse för de identifierade faktorerna. 
488 Gambrill (2006b:350). 
489 Gray (2001a:250) citerad av Gambrill (2006b:349). 
490 Även forskare som Proctor och Rosen (2006) och Schlonsky och Gibbs (2006) framhöll EBP som 
organisationskultur. 
491 Vad gällde utbildning betonade Gambrill kunskaper och färdigheter relaterade till att kunna ställa 
välstrukturerade frågor som är möjliga att besvara, informationssökning och kritisk förmåga att granska 
resultat. Ett problem med traditionell utbildning var enligt Gambrill att den i för liten utsträckning bidrog till 
att förändra ”på-jobbet-beteende”. 
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särskild organisationstyp som både är öppen för lärande och anpassningsbar 
i förhållande till snabba förändringar.492 Maynard beskrev EBP-implemente-
ring som ett antal gradvisa steg fram till en transformering av 
socialtjänstorganisationen till en lärande organisation.493  
 

12.1.5 Framväxande utfall 
Mellan åren 1990 och 2000 identifierade forskarna Reid och Fortune 100 
randomiserade eller kvasiexperimentella studier publicerade av socialarbe-
tare och ökande medlemsantal hos the Society for Social Work and 
Research.494 Under denna tid inrättades ett särskilt Research Institute for 
Evidence-Based Social Work i USA.495 The Council on Social Work började 
kräva att socialarbetarskolor förberedde studenterna i användning av empi-
riskt validerad kunskap, inklusive evidensbaserade interventioner.496 
National Center for Social Work Research och The Society for Social Work 
and Research inkluderade EBP som en målsättning. NASW som är den 
största organisationen för professionellt socialt arbete, fastslog att EBP var 
konsistent med den etiska koden för socialarbetare.497  

Angående socialarbetares forskningsanvändning konstaterade Kirk och 
Reid 2003 att: ”[…] within the profession, science remains on the cultural 
margins, struggling for a voice and a following.”498 En studie av Aarons 
synliggjorde emellertid år 2004 ett intresse för EBP bland professionella. 
Samtidigt visade resultatet från studien att det var de mest erfarna som ut-
tryckte de minst positiva attityderna till EBP.499 Samma år konstaterade 
Gambrill att: ”Present-day practices in social work do not have charac-
teristics of evidence-based practice as envisioned by its originators.”500 2006 
noterade hon också förekomsten av olika evidenshierarkier och konstaterade 
att uppfattningarna gick isär när det gällde frågan om det sociala arbetets 
kunskapsbas, eftersom olika kriterier användes.501 

I en publikation 2007 iakttog Preston-Shoot m.fl. förekomsten av federala 
riktlinjer på nationella hemsidor tillhörande National Institute of Mental 
Health, the National Institute of Drug Abuse och the Office of Juvenile 
Justice and Delinquency Prevention502 De beskrev även att The Council on 
Social Work Education, som ackrediterar sociala utbildningsprogram, hade 
                                                             
492 Maynard (2009). 
493 I likhet med Gambrill, men med referens till implementeringsforskaren Fixsen. 
494 Howard et al. (2003). 
495 Schlonsky och Stern (2007). 
496 Roberts et al. (2006), Rubin och Parrish (2007). 
497 Ibid. 
498 Shaw (2005). 
499 Rubin och Parrish (2007). 
500 I Gray et al. (2009:22). 
501 Gambrill (2006b:347). 
502 Preston-Shoot et al. (2007). 
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inkluderat EBP som standard. Amerikanska master- och doktorsutbild-
ningar hade till viss del inkorporerat EBP-filosofin och författarna 
omnämnde särskilt Georg Warren Brown School of Social Work vid 
Washington University i St. Louis där basen för masterprogrammen utgjor-
des av undervisning i evidensbaserade interventioner. Samtidigt som denna 
förankring skett inom en amerikansk kontext hävdade Preston-Shoot m.fl. 
att majoriteten av socialarbetare fortfarande inte använde forskningsresultat 
för att underbygga sin praktik.503 Samma år beskrev dock Enola Proctor att 
socialkontor börjat höra av sig till universitetet för att få hjälp att identifiera 
verksamheter med en stark evidensbas.504 Även Mullen iakttog vid denna tid 
generellt positiva attityder till EBP bland studenter och professionella, sam-
tidigt som han konstaterade att EBP inte fullt ut hade realiserats i USA.505 

Schlonsky och McLuckie beskrev ett ökande EBP-intresse, samtidigt som 
de också kunde iaktta en viss ovilja bland socialarbetare att använda stan-
dardiserade bedömningsinstrument. Detta menade de berodde på 
missuppfattningen att instrumenten skulle förminska betydelsen av den 
professionellas erfarenheter.506 Med referens till Rubin 2007 framhöll de så 
kallad single subject design för praktikers lokala uppföljning av resultat. 

Gray m.fl. identifierade under 2009 de EBP-orienterade universiteten i 
USA som: University of California Berkeley, University of Pennsylvania, Co-
lumbia University/Columbia School of Social Work/the Centre for the Study 
of Social Work Practice, Washington University/George Warren Brown 
School of Social Work, University of Southern California/School of social 
work/Hamovitch Center for science in the Human Services samt universite-
ten Tennessee, Tulane, Chicago och Georgia.507 Samma år invigdes the Social 
Work Policy Institute, vid National Association of Social Workers.508 
  

                                                             
503 Preston-Shoot et al. (2007). 
504 Proctor (2006). 
505 Mullen (2006). 
506 Schlonsky och McLuckie (2008:166). 
507 Gray et al. (2009). EBP-rörelsens centralgestalter identifierades vid denna tidpunkt som: Ed Mullen vid 
Columbia University; Karen Sowers vid universitetet i Tennessee; Stephanie Baus i Tulane; Stan McCracken i 
Chicago; Bruce Thyer när han var vid Georgia; Aron Shlonsky i Toronto samt Aaron Rosen, David Pollio, 
Curtis McMillen och Enola Proctor vid Washington University. 
508 Socialstyrelsen (2011). 
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12.2 Storbritannien 
Studier genomförda 1978, 1982 och 1993 i Storbritannien synliggjorde en 
större användning av intuition, värderingar och erfarenhet än av forskning i 
praktiskt socialt arbete.509 1998 identifierade Munro ”a supermarket appro-
ach to social work theory where a whole range of competing perspectives are 
presented to students with no empirical indication of their relative ef-
fectiveness.” Hon refererade också till en studie publicerad av Macdonald 
1994 som funnit att ”[…] probation officers assessed and intervened on the 
basis of their own favoured theory or perspective, ignoring alternative ap-
proaches.”510 Vid samma tid konstaterades att tillgången till empirisk 
forskning var begränsad – endast 45 procent av tidskriftsartiklarna i de 
främsta tidskrifterna i socialt arbete var baserade på empirisk forskning.511  

Redan 1992 hade Cheetham fört fram tanken om effektutvärdering av so-
cialt arbete som medel för att utveckla det sociala arbetets kunskapsbas, och 
för att därmed överbrygga glappet mellan teori och praktik.512  Under 1990-
talet skapades, mot bakgrund av detta, Social Science Research Unit (SSRU), 
med Ann Oakley som en av nyckelpersonerna, för forskning av policyrele-
vans.513 Vid denna tid lanserades och introducerades också Sacketts EBP-
process i Storbritannien av professor Geraldine Macdonald.514  

 
12.2.1 Macdonald och Sheldon 

Macdonald beskrev EBP i socialt arbete som: ”[…] an approach to decision-
making which is transparent, accountable, and based on a consideration of 
current best evidence about the effects of particular interventions on the 
welfare of individuals, groups and communities.”515 Professor Brian Sheldon 
anslöt sig och lanserade tillsammans med Chilvers följande definition för 
”Social care EBP”: ”Evidence-based social care is the conscientious, explicit 
and judicious use of current best evidence in making decisions regarding the 
welfare of those in need.”516 Med conscientious avsågs det etiska ansvaret 
hålla sig uppdaterad på forskning om personliga och sociala problem och 
specifika interventioner. Explicit definierades som att upprätthålla en öp-
penhet gentemot klienten och av en transparens i beslutsfattandet. Med 
judicious avsågs att kontinuerligt överväga och utvärdera, i kombination 

                                                             
509 Trinder (2000b). Jfr med det amerikanska och med det svenska exemplet. 
510 Trinder (2000b:144). 
511 Trinder (2000b). 
512 Hon skrev att: ”[…] evaluation of social work effectiveness [is] one of the best ways [of] developing the 
knowledge base of social work and bridging the gap between theory and practice.” Citerad i Sheppard (2006: 
53). 
513 Bhatti et al. (2006). 
514 Thyer (2007), Trinder (2000b). 
515 I Shaw (2005:77). 
516 Sheldon och Chilvers (2002). 
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med vissheten om att allt inte kan förutses.517 Sheldon och Chilvers 
argumenterade med detta för vikten av att tillgodogöra sig en kritisk förmåga 
för att undvika felaktiga förgivettaganden och mer tillfälliga trender inom 
socialt arbete. De framhöll Poppers vetenskapliga modell och förespråkade 
randomisering vid effektstudier. 

 
12.2.2 Uppbyggnad av infrastruktur 

1996 beslutade brittiska NHS att satsa 1,5 miljoner pund för en evidensbase-
ring av socialtjänsten.518 Vid denna tid tillsatte regeringen även ett särskilt 
vetenskapligt råd för sociala frågor, General Social Care Council, för samar-
bete med the National Care Standards Commission.519 Vid King’s College i 
London etablerades ett Evidence Network med ekonomiskt stöd från det 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet ESRC.520  

 
CEBSS 

Inom ramen för den brittiska satsningen för en evidensbasering av social-
tjänsten etablerades Centre for Evidence Based Social Services (CEBSS) 
under ledning av professor Brian Sheldon vid University of Exeter.521 CEBSS 
koordinerade 15 lokala distrikt och arbetade både med kunskapsproduktion 
och med utbildningssatsningar. År 1996 genomfördes en studie som gav en 
base-line för projektet. Denna identifierade ett glapp mellan EBP-idén och 
vad som antogs krävas för en implementering.522 Chilvers och Sheldon argu-
menterade för att ett första viktigt steg i en beteendeförändring för en ökad 
forskningsanvändning var att starta en debatt. De skrev att: ”The clearest 
message we have from studies of research usage […] is that attempts to bring 
about cultural change are first a matter of setting up a debate in the hope of 
changing hearts and minds.”523 År 2004 integrerades organisationen CEBSS 
i the Darlington Trust.524 

 
  

                                                             
517 Sheldon och Chilvers (2002). 
518 Se till exempel Webb (2001). 
519 Webb (2001). 
520 Bhatti et al. (2006). 
521 Se till exempel Chilvers och Sheldon (2002), Webb (2001), Bhatti et al. (2006). 
522 Chilvers och Sheldon (2002). Jfr det svenska exemplet, Bergmarks och Lundströms studier. 
523 Chilvers och Sheldon (1999). Strategin för beteendeförändring innefattade: 1. Diagnostisk analys. 2. 
Distinktion mellan medvetenhet om vad som behöver implementeras och faktisk implementering. 3. Glappet 
mellan förståelse och beteendeförändring behöver överbyggas. 4. Ansikte- mot-ansikte-metodik är effektiv i 
jämförelse med till exempel enbart utbildningsmaterial. 5. Multi-interventioner mer effektiva än riktade 
projektsatsningar. 6. Effektiva organisationsförändringar kostar tid och pengar. 7. Mindre förändringar bör 
förstärkas regelbundet till exempel genom chefers aktiva kontakt. 
524 Bhatti et al. (2006). Jfr det svenska exemplet där IMS 2010 integrerades i den svenska Socialstyrelsen. 
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RiP 
Vid samma tid för etableringen av CEBSS inrättades organisationen Rese-
arch in Practice (RiP), med regeringsstöd, under välgörenhetsorganisationen 
the Darlington Trust i samarbete med University of Sheffield och en grupp 
socialchefer.525 Organisationens syfte var att förbättra tillgången till, förståel-
sen för och implementeringen av forskning i service till barn och deras 
familjer.526 RiP lanserade ett organisationsstöd för EBP inom området barn- 
och familj. REAL och av förordet framgick att: ”Evidence Based Practice is a 
key aspect of government’s modernising agenda for social care. The fact that 
you are holding this publication in your hand is a fair indication that it has 
already found its way into your organisation’s political consciousness as so-
mething to be acknowledged.”527  

Genom satsningen betonades vikten av en lärande kultur och ett kritiskt 
förhållningssätt inom hela socialtjänstorganisationen. År 2007 lanserade RiP 
en handbok, som riktade sig till chefer inom socialtjänsten.528 Mellan organi-
sationen RiP och socialtjänster inrättades också så kallade linkofficers med 
uppgift att vara uppdaterade på forskning inom det egna området och att 
sprida detta inom den egna organisationen.529 
Systematiserade erfarenheter av projektet identifierade i huvudsak kulturellt 
betingade barriärer för EBP-implementering så som socialtjänstens muntliga 
snarare än kunskapsbaserade tradition, praktikers föreställningar om att 
goda intentioner leder till goda resultat samt svaga kopplingar mellan fors-
kare och praktiker.530 

 
  

                                                             
525 Se till exempel Bhatti et al. (2006), Mullen (2006b). 
526 Atherton (2002). ”Our mission is to build the capacity for evidence-informed practice in children’s 
services.  We support our network of Partners to move forward together, fostering a lasting culture shift in 
using evidence-informed practice to improve the lives of children, young people and families. Our work is 
about bringing together practitioner expertise with formal research evidence – creating new knowledge, new 
skills and a new energy to improve outcomes for children, young people and their families.” Research in 
Practice.  
527 Research In Practice. 
528 Av Hodson och Cooke. Denna kom att översättas till svenska förhållanden av det svenska IMS. Se det 
svenska exemplet.  
529 Jfr knowledge managers i det amerikanska exemplet, tutorer i det finska exemplet och FoU-lektorer i 
det svenska exemplet. 
530 Atherton (2002). Randall (2002) har också beskrivit ett mindre projekt benämnt DATAR som 
genomfördes med ett liknande syfte som RiP och CEBSS, och med former som handlade om att etablera 
strukturer mellan forskning och praktik. I avrapporteringen från DATAR-projektet år 2002 beskrevs det 
största problemet i förhållande till projektets syfte som kulturellt betingat och mer kunskap om 
implementering efterfrågades. 
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NISW 
Vid sidan av etableringen av organisationer som CEBSS och RIP gav det 
brittiska Hälsodepartementet också ekonomiskt stöd till the National Insti-
tute for Social work (NISW) för uppbyggnad av ett elektroniskt bibliotek för 
socialt arbete (eLSC) och för utveckling av en elektronisk prototyp för en 
Best Practice Guide för första linjens socialarbetare.531 Vid invigningstalet i 
oktober 1999 klargjorde Alan Milburn att ”[…] ministers were considering 
the scope of a new institute to support the modernisation of social services 
by collecting and disseminating knowledge about good practice in social 
care.”532 Milburn betonade vikten av denna modernisering för en ökad legiti-
mitet hos allmänheten på följande sätt: ”As people see the culture of social 
services transformed from a limiting to a liberating force for some of the 
vulnerable in our society, these services will achieve the popular recognition 
and respect they deserve.”533  

 
SCIE 

2002 etablerades the Social Care Institute for Excellence, SCIE, under led-
ning av Ray Jones. Institutet byggdes upp med medicinska NICE som 
modell, med syftet att förbättra socialtjänsten.534 Uppgiften formulerades på 
följande sätt: ”SCIE will draw together what works best in social care, lessen 
the present lottery of care in social services, and promote greater consistency 
across the country.”535  

I uppdraget ingick dels att sammanställa relevant forskning av hög kvali-
tet, dels att identifiera de mest centrala kunskapsbristerna. En central 
uppgift var att utveckla strategier för hur klienterfarenheter och praktiker-
kunskaper systematiskt kunde insamlas och integreras i kunskapsbasen.536 
Det krav som restes vid organisationens etablering var att kunskapsbasen 
kontinuerligt skulle inkorporeras i nationella standarders för service admini-
strerad av Hälsodepartementet, i nationella yrkesstandarder godkända av 
National Training Organisation for Personal Social Services (TOPSS) samt i 

                                                             
531 Brand (2002). Dessa satsningar har beskrivits som bakgrunden till Hälsodepartementets Quality Strategy 
for the Personal Social Services. Brand (2002). Se även Department of Health (2000). A Quality Strategy for 
Social Care: Department of Health: Department of Health. 
532 Brand (2002:27). 
533 Brand (2002:27). Jfr socialtjänstminister Morgan Johanssons invigningstal vid svenska IMS år 2004, se 
det svenska exemplet. 
534 Gray et al. (2009). SCIE gavs ekonomiskt stöd från regeringen och i dess styrelse ingick en minoritet 
ministrar. Se Brand (2002). Etableringen svarade enligt Edwards (2002) mot ett av de tre huvudförslag som 
fördes fram av the Quality Strategy for the Personal Social Services. Jfr IMS i det svenska exemplet. 
535 Brand (2002:28). Tre huvuduppdrag formulerades, fritt översatt, för organisationen: 1. Etablera och 
utveckla det sociala arbetets kunskapsbas. 2. Översätta kunskapen in i guidelines och andra verktyg. 3. Göra 
kunskap och vägledning tillgängliga och ge stöd för deras tillämpning för en förbättrad praktik. Brand 
(2002:28). 
536 Brand (2002:29). 
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General Social Care Councils (GSCC) standards för uppförande och praktik 
(och råd med motsvarande ansvar för yrkesstandarder).537 

Mike Fisher var ansvarig för utvecklingen av kunskapsöversikter. Han 
kom att framhålla behovet av en inomvetenskaplig utveckling för att inklu-
dera olika typer av studier i kunskapsöversikter över interventionseffekter, 
och efterfrågade med detta en vidgad inklusion i förhållande till Campbell 
Collaborations standards.538 Fisher betonade också svårigheten att genom-
föra kontrollerade studier utan ett väl konceptualiserat 
interventionsinnehåll.539 SCIE ålades av regeringen år 2010 ett större samar-
bete med NICE, varmed det skedde en revidering i enlighet med NICE-
standarder.540 
 

12.2.3 Brittiska forskare om EBP – Några exempel 
År 2000 var Trinder och Reynolds redaktörer för den första boken som un-
dersökte EBP som interdisciplinärt fenomen541 med nedslag inom 
primärvård542, mentalvård543, folkhälsoområdet544, omvårdnad545, socialt 
arbete546, utbildningsområdet547 och human resource management548. 
Redaktörerna diskuterade med utgångspunkt i bidragen innebörden av EBP 
och styrkor och svagheter med EBP. Dessutom beskrev de framväxten av 
EBP ur ett strukturellt perspektiv. Trinder menade vid denna tidpunkt att 
det endast var möjligt att spekulera kring utsikterna för en fortsatt imple-
mentering av EBP i socialt arbete och andra professionella fält.549  

Trinder konstaterade emellertid att det inom rörelsen inte rådde konsen-
sus kring innebörden av EBP.550 Hon urskiljde två huvudströmningar i 

                                                             
537 Här fritt översatta. Se Brand (2002:30). Kunskapsbasen ges därmed en förlängning in i praktiker genom 
definitioner, specifikationer och kriterier för utförande och bedömning/utvärdering. Se Brand (2002:31). 
538 Ficher (2005). 
539 Han skrev: ”[…] it makes little sense to invest in carefully controlled studies to evaluate the effectiveness 
of interventions which are to poorly conceptualised.” I Gredig (2005:182). Jfr den danska forskaren Bryderup 
(2005) och de svenska forskarna Bergmark och Lundström (2007). 
540 Korrespondens med Soydan juni 2011. Även ämnet för presentation av Fisher vid konferens Oxford mars 
2011. 
541 Trinder och Reynolds (2000). Data från deras kartläggning har extraherats och inkluderats i min studie, 
med angiven referens. 
542 Lipman (2000). 
543 Geddes (2000). 
544 Gray (2000). 
545 Blomfield och Hardy (2000). 
546 Trinder (2000). 
547 Hammersley (2000). 
548 Briner (2000). 
549 Hon skrev att: ”To date the bulk of research, and the discussion here, has focused exclusively on health 
care, particularly medicine. At present we can only speculate about the prospects for implementation of 
evidence-based practice elsewhere.” Trinder (2000d:223). 
550 ”[…] there is limited agreement about the definition, and even less about the potential of evidence-based 
practice.” Tinder (2000b:138). 
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Storbritannien.551 Dels en empirical practice/what works-rörelse, dels en 
mer pragmatisk rörelse.552 Den pragmatiska strömningen rangordnade inte 
olika typer av evidens. Konsortiet Making Research Count, som hade etable-
rats vid fem brittiska universitet,553 låg enligt Trinder i linje med denna 
pragmatiska hållning till evidens.554  Den befintliga forskningen med inrikt-
ning mot interventioners effektivitet motsvarade också i huvudsak den mer 
pragmatiska hållningen.555 Enligt Trinder hade den brittiske EBP-
förespråkaren Sheldon vid ett personligt samtal konstaterat att nästan all 
interventionsforskning i socialt arbete skulle exkluderas med Cochrane Col-
laborations inklusionskriterier.556 Detta handlade, enligt Soydan, om att 
många processtudier vid denna tid hade marknadsförts som interventions-
forskning.557 

En tredje forskningstradition som Trinder identifierade som delvis skep-
tisk till EBP-rörelsen var den empowerment-inriktade med politiskt fokus 
mot maktrelationer.558 Genom denna betraktades inte forskning som någon 
neutral aktivitet och forskarna inom denna tradition genomförde vanligtvis 
småskaliga kvalitativa projekt. 

Trinder uppmärksammade en rad praktiska och konceptuella problem och 
dilemman för EBP-rörelsen.559 Vid denna tid rådde en brist på evidens i soci-
alt arbete, samtidigt som det inte fanns någon evidens för EBP.560 Trinder 
menade också att det i komplexa (sociala) situationer561 är svårt att ställa 
enkla besvarbara frågor, att genomförandet av randomiserade kontrollerade 

                                                             
551 Trinder (2000b). 
552 Representanter för den förra var, enligt Trinder, Geraldine Macdonald och Brian Sheldon, medan 
exempel Michael Little från Dartington Trust representerade den senare. Jfr Sheppard (2006), Gray et al. 
(2009).  
553 East Anglia, Leicester, Luton, Royal Holloway och York. 
554 Trinder skrev att: ”For the pragmatists, evidence-based means essentially research-based practic, drawing 
on a range of different types of research, including RCTs where available. There is no attempt to create a 
hierarchy of evidence of effectiveness with RCTs located at the top. In contrast, the empirical practice/what-
works camp draws almost exclusively on an experimental tradition, thus aligning it much more closely to the 
classic medicine and Cochrane definition of evidence-based practice.” Trinder (2000b:147). 
555 ”[…] In the UK most research, and most research on effectiveness, fits within a broad pragmatist 
approach. For pragmatists, research design is based on technical rather than epistemological or ontological 
grounds. There is a strong preference for non-experimental quantitative designs using non-randomised 
samples, possibly supplemented by qualitative methods in a secondary or illustrative way. […] For Roger 
Fuller this means ’the suspension of not-to-be-resolved philosophical conundra in the interests of getting on 
with the job’ […] leading to a trade-off between what is desirable and what is feasible […].” Trinder 
(2000b:143). What-works-rörelsen beskrevs som åsidosatt, om än på viss framväxt i Storbritannien: ”Despite 
prolonged and impassioned pleas, UK advocates of empirical practice have, at least until recenly, been 
effectively marginalised. […] Reported single case designs have been exceedingly few.” Trinder (2000b:142). 
556 Trinder (2000b). 
557 Kommentar från Soydan juni 2011. 
558 ”Within this tradition the notion of effectiveness is viewed with some suspicion.” Trinder (2000b:143). 
559 Hon menade att: ”As evidence-based practice develops, however, a number of cracks are beginning to 
show, and its claim to be a new paradigm appears pemature or over-inflated.” Trinder (2000c:236). 
560 Trinder (2000a, 2000b: 150 ff, 2000c). 
561 ”the messy world of human relationships”. 
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studier blir alltför tekniskt komplicerat, och att det är vanskligt att identifi-
era vad som orsakar förändring och att ens kunna bestämma utfallsmått. 
Trinder utfärdade en varning för att sprida budskap som kunde bidra till en 
övertro till randomiserade kontrollerade studier bland chefer och praktiker, 
och framhöll istället vikten av ett kritiskt förhållningssätt och individuell 
flexibilitet vid forskningsanvändning.562  

Mot bakgrund av detta förespråkade Trinder en vid förståelse av EBP, en-
ligt Sacketts ursprungsdefinition. Trinder framhöll också det potentiella 
värdet av den metodutveckling som Ray Pawson bidragit till som alternativ 
till experimentell metodologi för utvärdering av sociala interventioner.563 Så 
kallad realistisk utvärdering skulle därmed enligt Trinder kunna vara en 
framkomlig väg. Med detta betonade också Trinder att vetenskapliga belägg 
endast kan utgöra en del av beslutsunderlaget vid kliniskt beslutsfattande. 
För att stärka dess roll skulle man behöva ta sig förbi de polariserade meto-
dologiska debatter564 som rådde vid denna tidpunkt och som Trinder 
menade bottnade i olika grundsyn på socialt arbete.565 Enligt henne behövde 
olika forskningsmetoder accepteras, värderas och bedömas utifrån sina egna 
premisser.566 

2001 publicerade professor Stephen Webb en kritisk artikel mot vad han 
uppfattade som EBP-förespråkares managementintentioner och deras de-
terministiska syn på rationalitet.567 Professor Brian Sheldon besvarade 
Webbs kritik med konstaterandet att det generellt var forskare som gav ut-
tryck för en negativ inställning till EBP, i motsats till chefer, praktiker och 
klienter. I egenskap av EBP-förespråkare gjorde Sheldon upp med föreställ-
ningen om EBP som ett top-down-projekt i New Public Management-anda. 
Han skrev: ”I think I can claim to be one of the fiercest opponents of un-
considered, top-down, obsessive-compulsive managerialism and its policy 
offshoots.”568 

                                                             
562 Jfr Ziegler (2005) i det tyska exemplet, och Shaw (2005) längre fram i det brittiska exemplet. 
563 ”[…] has argued persuasively for ’scientific realist evaluation’ in place of experimental designs in crime 
redution programmes.” Detta enligt Pawson själv med en betoning på en komplex serie interaktioner där: 
”Potential subjects will consider a programme (or not), volunteer for it (or not), become interested (or not), 
cooperate closely (or not), stay the course (or not), learn lessons (or not). Programmes are thus learning 
processes and, as with any learning process, certain groups and individuals are much more likely to have the 
appropriate characteristics which will allow them to stay the course.” Trinder (2000b:154) citerar Pawson. 
564 ”One of the problems of the debate around evidence-based practice is that both sides tend to get locked 
into a false binary of for or against, science or art, interventionor care, reason or emotion, quantitative or 
qualitative. Moving forward is likely to involve a strategy of both-and rather than either-or.” Trinder 
(2000d:236). 
565 ”These methodological debates are embedded in deeper unresolved debates about the theoretical basis 
and purpose of social work.” Trinder (2000b:141). 
566 ”It is vital, however, that qualitative and other research designs are accepted and valued on their own 
terms, rather than fitted awkwardly and inappropriately within an existing framework […].” Trinder 
(2000d:237). Jfr Bhatti et al. (2006), se Sackett et al. (2000). 
567 Webb (2001). 
568 Sheldon (2001:807). 
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2004 belyste Hazel Qureshi problemet med en metodhierarki oberoende av 
forskningsfråga. Hon förespråkade också integrering av kvalitativa och 
kvantitativa data, och en orientering mot servicetagares och servicegivares 
erfarenheter. En kritisk realistisk ansats vore enligt Qureshi en framkomlig 
väg, när inte randomiserade försök är möjliga vid effektstudier.569 Utifrån ett 
kritiskt realistiskt perspektiv introducerade också Burton och Chapman en 
distinktion mellan mikro-, meso- och makroevidens.570 Som en kritisk 
realistisk företrädare menade också Clegg år 2005 att denna modell kunde 
bidra med kritik och utveckling av EBP, utan att överge EBP-idén.571 

I en artikel från 2005 framhöll Ian Shaw EBP:s rötter inom positivismen. 
Han förespråkade Sacketts ursprungsdefinition och Macdonalds modifiering 
av denna till socialt arbete.572 Shaw menade att syftet med att skriva fram 
EBP-konceptet var att ”[…] rescuing it from the worst excesses and naiveties 
of some proponents of evidence-based practice and the sharp edge of the 
scientific practice movement in the USA.”573 Shaw ansåg också att professor 
Mullen i en publikation från år 2004 gjorde en korrekt distinktion mellan 
EBP som Sacketts femstegsprocess och EBP som best-practice.574 

Shaw beskrev risker, problem och utmaningar när det gällde att sjösätta 
EBP-filosofin. Dels lyfte han fram risken för en koncentration av enkelt mät-
bara aspekter av socialt arbete.575 Med detta framhöll Shaw också risken för 
ett förändrat organisatoriskt beteende i syfte att uppnå goda resultat utifrån 
de enklast mätbara kriterierna. Samtidigt betonade han att intervention och 
resultat inte på något enkelt sätt kan särskiljas i socialt arbete. Shaws reso-
nemang mynnade ut i ett ställningstagande för att en modell för utvärdering 
av socialtjänstpraktik behöver ta sin utgångspunkt i daglig praktik och i 
samarbete med socialarbetare: ”[…] an informed evaluating in practice can-
not afford to ignore the existing realities of social work.”576 

 
  

                                                             
569 Hon betonade: ”[…] the potential usefulness of the concept of context/mechanism/outcome 
configurations […] in examining the implementation of national policy in variable local situations, where the 
difficulties of controlling relevant variables make randomized controlled trials impossible”. Qureshi (2004:19-
20). 
570 Burton och Chapman (2004). Se även Gray et al. (2009) som också gör denna distinktion. 
571 Clegg (2005). 
572 Shaw (2005).  
573 Shaw (2005:93). 
574 Shaw (2005). Jfr Gray et al. (2009), Bergmark (2008), Olsson (2007), Plath (2006), Bergmark och 
Lundström (2006), Rosenthal (2006), Schlonsky och Gibbs (2006), Mullen (2006), Schwandt (2004), Webb 
(2002). 
575 Shaw refererade till Etzioni som 1964 konstaterade att ”[…] frequent measuring tends to encourage over-
production of measurable items and neglect of less measurable items.” Shaw (2005:81). 
576 Shaw (2005:85-86). 
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12.2.4 Framväxande utfall 
Vid Department of Social Policy and Social Work vid Oxford University eta-
blerades the Centre for Evidence-Based Intervention.577 Vid detta inrättades 
år 2003 den första mastersutbildningen i evidensbaserat socialt arbete.578 
Ett nära samarbete etablerades med Cochrane Collaboration och Campbell 
Collaboration, som också kom att publicera många av de kunskapsöversikter 
som producerades vid centret.  

Från och med år 2000 innefattade QAA för examina i socialt arbete forsk-
ningsanvändning och utvärdering av utfall som särskilda kriterier. Den 
nationella yrkesstandarden (TOPSS 2002) innefattade från och med år 2002 
förmågan att använda evidens vid beslutsfattande och att utvärdera effekti-
vitet när det gäller att möta klienters behov i definitionen av socialarbetares 
kompetens.579 Samma år konstaterade RiP ett ökat intresse för forskningsan-
vändning inom området barn- och familj.580 Också enligt Qureshi hade det 
uppstått ett intresse för EBP bland praktiker samtidigt som det akademiska 
intresset beskrevs som svalt när det gällde en experimentell forskningsori-
entering.581 Enligt resultaten från en studie publicerad 2004, var endast en 
minoritet av individerna på olika nivåer inom socialtjänsten forskningsmed-
vetna.582  

År 2006 publicerades en rapport från The Joint University Council/Social 
Work Education Committee (JUC/SWEC), vid Kings College i London. Ge-
nom denna argumenterades för det fortsatta behovet av att uppgradera 
forskningsaktiviteten kring den sociala sektorn och att utveckla nätverk för 
specialisering och excellens under tidsperioden 2006-2020.583 År 2009 
noterade Gray m.fl. följande brittiska universitet som EBP-orienterade: 
University of Salford584, University of Sheffield585 och University of York586. 
Boaz m.fl. omnämner även ESRC UK Centre for Evidence Based Policy and 
Practice.587  Nämnas kan även the Evidence-Based Policy Center i Skottland, 
under ledning av Sandra Nutley.588 

                                                             
577 Centre for Evidence-Based Intervention.  
 Se även Thyer (2007). 
578 Morago (2006). 
579 Preston-Shoot et al. (2007). 
580 Atherton (2002). 
581 Qureshi (2004). Jfr Sundell et al. (2009), i det svenska exemplet. 
582 Walters (2004). 
583 Preston-Shoot (2007). 
584 Webb (2001), Gredig (2005). 
585 Gray et al. (2009), Mullen (2006b). 
586 Ibid. 
587 Boaz et al. (2002). 
588 Kommentar Soydan juni 2011. 
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12.3 Australien 
År 2006 förmedlade den australiensiska forskaren Debbie Plath fram föl-
jande definition av EBP: ”Evidence-based practice is the conscientious, 
explicit and judicious use of current best evidence in making decisions re-
garding the welfare or care of individuals, service-users, clients and/or 
carers.”589  Plath likställde i sin artikel evidensbasering med att aktivt under-
söka och belägga, och menade att detta perspektiv på ”evidens” låg nära ett 
juridiskt. Plath argumenterade för att EBP förutsätter att element från olika 
forskningsparadigm förenas, för att kunna svara mot det sociala arbetets 
karaktäristika.590 Med detta tog hon avstånd från en reduktionistisk what-
worksinriktning,591 samtidigt som hon belyste ett antal utmaningar för EBP-
rörelsen i socialt arbete.592  

2009 publicerade forskarna Mel Gray, Debbie Plath och Stephen Webb en 
kritisk analys av EBP-rörelsen, med nedslag i dess globala spridning i socialt 
arbete, med hjälp av actor network theory.593 Gray m.fl. menade att EBP-
rörelsen vid denna tidpunkt hade en mycket begränsad förankring inom en 
australiensk kontext, men nämnde att The Australian Association of Social 
Workers skapat en subgrupp med särskild inriktning mot EBP.594 Forskarna 
inkluderade inte sig själva, sina respektive universitet eller sina egna EBP-
relaterade publikationer i analysen.  

Av analysen framgick att EBP genomgått olika (meta)teoretiska influen-
ser. Resultatet av detta identifierade de som positivistisk EBP, pragmatisk 
EBP, politisk EBP och postmodern EBP.595 Forskarna kritiserade själva 
också ett antal perspektiv på EBP och utformade mot bakgrund av detta föl-
jande definition av EBP:  

                                                             
589 Plath (2006:57). Det vill säga den EBP-definition som förespråkats av bl.a. Gambrill (1999), Gibbs och 
Gambrill (2002), Mullen (2002) och CEBSS 2003. 
590 ”Social workers juggle the contradictions of positivist and interpretive paradigms and draw on both in 
daily practice. A social work assessment will generally incorporate concepts of facts and causation as well as 
acknowledgement of values and personal interpretations”. Plath (2006:67). 
591 Samtidigt noterade hon en förändrad förståelse av EBP i socialt arbete i USA bort från en renodlad 
positivistisk EBP-orientering: ”Although the positivist paradigm is strong in the evidence-based practice 
movement in social work, particularly in the US […], recent literature demonstrates that the social work 
profession is beginning to challenge and reshape evidence-based practice beyond a strictly positivist approach 
[…].” Plath (2006:57). 
592 Så som den begränsade mängden tillgänglig relevant forskning och en bristande kvalitet i databaser. Hon 
gav också exempel på dilemman som kan uppstå när EBP-filosofin ska tillämpas i vardagen - till exempel 
frågan om vad socialarbetaren ska göra när evidens står i strid med klientens önskan. Plath (2006). 
593 Data från deras kartläggning har extraherats och inkluderats i min studie, med angiven referens.  
594 Gray et al. (2009) 
595 Gray et al. (2009:51-73). Underlaget för denna indelning framstår som oklart, med magra referenser och 
exempel. Jfr dock med tidigare urskiljanden av de brittiska forskarna Sheppard (2006) respektive Trinder 
(2000). Se det brittiska exemplet. 
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Evidence-based practice entails the mobilization of a broad – international – 

specialist research infrastructure that can – if translation procedures are put 

in place that directly address issues at the coalface – guide practitioners 

thrpough particular interventions, support agencies in best practice 

governance and demonstrate positive outcomes for service users.596  

 
De kommenterade definitionen på följande sätt: ”Hence we have porposed 
an alternative definition of evidence-based social work to show that what 
individual practioners do takes place within a far broader networked context 
than that of the practitioner-service user interface.”597 Med detta övergav 
Gray m.fl. professor Eileen Gambrills definition, genom vilken hon modifie-
rat Sacketts m.fl. EBM-definition till socialt arbete.598  

Gray m.fl. önskade korrigera vad de uppfattade som ett antal myter om 
EBP. Syftet var att: ”[…] begun to develop a critial stance against certain 
variants of this discourse and attempted to correct some misconceptions 
about it.”599 Gray m.fl. konstaterade att EBP vid denna tidpunkt, globalt sett, 
var etablerat både som forsknings- och utbildningsagenda, men att EBP 
ännu inte uppnått status som daglig praktik i socialt arbete. De slöt sig till att 
enda sättet att sjösätta EBP som daglig praktik var att forskare började enga-
gera sig i det sociala arbetets praktik.600 

                                                             
596 Gray et al. (2009:171). Evidens definierades som: ”[…] a cumulative body of knowledge developed over 
time through empirical research.”(2009:6). 
597 Gray et al. (2009:171). 
598 ”The problem, as we see it, with Gambrill’s perspective on evidence-based social work is that she never 
really considers frontline practitioners or their techniques of practice. She considers only a set of social work 
competences that are shuffled around to accomodate her reinscribed evidence-based agenda.” Gray et al. 
(2009:8). Se det amerikanska exemplet för Gambrills definition och perspektiv på EBP. 
599 Exempel på sådana myter var enligt forskarna att EBP är en medicinsk modell, att EBP är en 
epistemologi, att EBP utgår från att empirisism är det enda sättet att veta, att EBP endast inkluderar evidens 
som grund för beslutsfattande och att om forskare bara tillhandahåller evidens kommer praktiker att använda 
den. Gray et al. (2009:27). 
600 ”The only way to increase the adoption of evidence-based practice is to engage with practitioners.” Gray 
et al. (2009:77). 
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12.4 Kina och Japan 
År 2008 hölls den första internationella konferensen om EBP inom social-
vetenskap vid Pekings universitet, på initiativ av Haluk Soydan.601 I den 
ovan refererade analysen av EBP-rörelsen argumenterade Gray m.fl. också 
för att EBP hade en ingång till Kinesisk forskningstradition genom vad de 
benämnde practicing evidentiary research (kaozheng xue).602  

Under 2010 annonserade tidskriften China Journal of Social Work för ett 
temanummer (för utgivning 2011) med den australiensiska forskaren Mel 
Gray som gästredaktör.603 Bidrag med epistemologiska, metodologiska, 
etiska och politiska perspektiv på evidensbaserad praktik i Kina efterfråga-
des i redaktörens call for papers.604 Med denna argumenterades för att:  

[…] strong empirical evidence on practice effectiveness would increase the 

’profession’s’ ability to influence policy decisions. The need for empirical 

research is recognized within China and, given the politically-driven nature of 

the development of social work, it is important that sound evidence be 

generated and evaluated for future policy making. 605  

 
Som en följd av Kinas nya Health Reform Project kom EBP att drivas som en 
komponent av China Cochrane Collaboration. Enligt Soydan var en utgångs-
punkt för detta att förbättringar i hälso- och sjukvård behöver stödjas av 
sociala- och beteendeförändringar, varför användning ansågs EBP bli vik-
tigt.606 

I Japan har två universitet med viss orientering mot EBP identifierats av 
Gray m.fl. Dels vid College of Humanities, vid Kanto Gakuin University i 
Yokohama, dels vid school of Sociology vid Kwansei Gakuin university i To-
kyo. Pådrivande är professorerna Keiji Akiyama och Matsujiro Shibano.607 

                                                             
601 Gray et al. (2009). Se kapitel om Haluk Soydan. 
602 Denna tradition spårade de tillbaka till fursten Quinanlong, vid makten i Kina mellan åren 1736 och 1799. 
Gray et al. (2009). 
603 China Journal of Social Work. Se även det australiensiska exemplet. 
604 Med detta sökte tidskriften avrapporteringar från empiriska studier som utvärderade evidensbaserad 
policy och praktik i Kina, kritik av EBP (utifrån kliniska, metodologiska, politiska, socioekonomiska och 
kulturella perspektiv), diskussion kring frågor som uppstått genom tillämpning i väst, kinesiska studier av 
värsterländska erfarenheter, utmaningar för EBP-implementering i relation till Kinas historiska, 
vetenskapliga, teknologiska, socioekonomiska, politiska och kulturella kontext.  
605 China Journal of Social Work. 
606 Kommentar Soydan juni 2011. 
607 Gray et al. (2009). 



 

101 

12.5 Ytterligare nedslag i Europa 

12.5.1 Tyskland 
Gray m.fl. beskriver att det sociala arbetet i Tyskland framförallt har präglats 
av en idealistisk tradition och att forskningsarbete inte har haft någon för-
ankring i lagstiftning.608 Mullen nämner dock att EBP-frågan fått särskild 
uppmärksamhet vid Bielefelds universitet.609 Bland annat organiserade de 
ledande forskningssammanslutningarna i Tyskland, Schweiz och Österrike 
en konferens där under 2005, med EBP som ett huvudämne.610 Soydan beto-
nade emellertid år 2011 att detta bör betraktas som ett relativt isolerat försök 
att närma sig frågan om EBP.611 

Det finns också exempel på en internationellt publicerad kritisk EBP-
analys, i huvudsak med epistemologisk-metodologisk inriktning.612 Den 
tyske forskaren Mark Schrödter har till exempel problematiserat EBP-rörel-
sen. I ett antologibidrag, publicerat 2005, beskrev han bland annat hur det 
inom psykoterapiområdet konstaterats att ingen specifik intervention var 
nödvändig för att ge en terapeutisk effekt.613 Alla former av lyckad terapi 
hade några faktorer gemensamt, common factors, vilka stod för 70 procent 
av den totala effektiviteten. I huvudsak berodde effektiviteten på den så kal-
lade terapeutiska alliansen. Schrödter argumenterade för att samma 
begränsade effekt av enskilda interventioner kunde antas föreligga när det 
gällde socialt arbete.614  

Schrödter argumenterade för att det behövdes en annan epistemologisk 
referensram för effektivitet än den han menade att EBP-rörelsen anammat. 
Istället för att använda sig av den Galilleiska konceptionen av lag (orsaks-
samband), med mätning av det specifika och beskrivningar i termer av 
faktorer, föreslog han en Aristotelisk konception av lag och att konsekvens-
enligt beforska mekanismer för förklaring av utfall.615  

Holger Ziegler jämställde EBP-rörelsen med en what-works-inriktning.616 
Denna menade han förutsatte en tydlighet i kliniska arbetssätts syfte och 
metodik vilket medförde en preferens för kognitiva och beteendeinriktade 
metoder. Detta menade han skulle leda till att det sociala arbetets särskilda 

                                                             
608 Gray et al. (2009). 
609 Mullen (2006b). 
610 Gredig (2005). 
611 Kommentar Soydan juni 2011. 
612 Se till exempel Schrödter (2005) och Ziegler (2005). 
613 Schrödter (2005). 
614 Schrödter skrev att: ”Unless there is some epistemological argument, that social work research faces a 
different kind of empirical world, that makes for a systematic difference, one has to be structural optimist to 
believe that we social workers can do better than the psychologists.” Schrödter (2005:55). 
615 Jfr till exempel Bergmark (2008), Ocarsson (2006), Pawson (2006), Blom och Morén (2005), Kazi 
(2003), Trinder (2000), Pawson och Tilley (1997). 
616 Ziegler (2005). 
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villkor negligerades.617  Ziegler argumenterade för att urvalet för randomise-
rade kontrollerade studier (RCT) helt enkelt inte var dynamiska sociala 
miljöer.618 Att trots detta använda RCT skulle medföra en rad särskilda pro-
blem och risker. Ziegler menade att what-works-traditionen riskerade en 
koncentration av enkelt mätbara aspekter. Ziegler framhöll även risken att 
gagna interventioner som bäst framställdes som entydiga eftersom de då blir 
enklast mätbara. Han varnade även för risken för överförenklade frågeställ-
ningar rörande komplexa konfigurationer mellan insatser, kontext och 
resultat.619 

Ziegler menade att en alltför ensidig fokusering på RCT-metodiken kunde 
skapa kausalitetsproblem, bland annat genom att medvetet undvika teore-
tiska frågor om vilka riskfaktorer som har kausal effekt.620 Som ett möjligt 
alternativ förespråkade Ziegler en reflexiv mätning som snarare än att utgå 
från standardiserade guidelines skulle innefatta ett dynamiskt socialt lä-
rande.621 

12.5.2 Schweiz 
I Schweiz har exempelvis ett intresse för EBP noterats vid Research and De-
velopment Department, School of Social Work, vid University of Applied 
sciences.622 2005 publicerades en antologi, för vilken den schweiziske 
professorn Sommerfeld var redaktör.623 Bidragen syftade till kritisk analys 
av EBP och flera av bidragen diskuterade vilken kunskap som är möjlig i 
dynamiska sociala miljöer.624  

Genom ett av professor Sommerfelds egna bidrag analyserades EBP-rörel-
sens framväxt med särskilt fokus på strukturella faktorer som bidragit till 
denna.625 I ett annat bidrag förespråkade han tillsammans med medforskare 
en vid och inkluderande EBP-definition och presenterade med detta ett på-
gående forskningsprojekt med så kallad real-time monitoring där 
grundfrågan var: ”[…] if it is possible to produce process data in a form that 

                                                             
617 Dessa villkor formulerades på följande sätt: ”In social work as in other parts of the public sector many if 
not most performances are thus complex and political in nature and more often than not invisible, 
unintended or conradictory inter alias because of problematic preferences, contested knowledge, fuzzy 
means-ends relations, unclear relations betweeen outputs and outcomes and most obviously because its 
programs and goals are inherently and vague, due to political struggle, negotiations and compromise.” Ziegler 
(2005:38). 
618 Ziegler (2005). 
619 Jfr Tengvald i det svenska exemplet. Tengvald jämför denna svåra balansgången med Odysseus färd 
mellan odjuren Scylla och Charybdis. 
620 Till exempel att fattigdom exkluderas som bakomliggande riskfaktor för identifierade problem. 
621 Ziegler (2005). 
622 Gray et al. (2009), Mullen (2006b). 
623 Sommerfeld (2005a). Data från denna har extraherats och inkluderats i min studie, med angiven 
referens. 
624 Ziegler (2005), Sommerfeld (2005b), Schrödter (2005), Bryderup (2005), Shaw (2005). 
625 Sommerfeld (2005b). 
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practitioners could use for their own purposes, i.e. data that could be used 
directly for practical purposes. […] this would allow us to learn about favou-
rable and hindering factors influencing the development of a case over time 
in a more complex way.”626  

 
12.5.3 Nederländerna 

The Vervey Jonker Institute for Research into Social Issues är den kun-
skapsproducerande och kunskapsspridande organisation som framförallt 
verkat för en orientering mot vad som fungerar (what works) i Nederlän-
derna.627 Institutet är en oberoende nationell organisation för 
socialvetenskaplig forskning med fokus på praktisk relevans och tillämpbar-
het.628 Gray m.fl. omnämner även the Dutch Scientific Centre for 
transformation Care and Welfare vid University of Tilburg, The Trimbos 
Institute (the Netherlands Institute for Mental Health and addiction), the 
Addiction Research Institute och Netherlands Youth Institute. En forskare 
som varit särskilt drivande i utvecklingen är Willem Melief.629 

När det gäller EBP-debatten kritiserade exempelvis Guido Van de Luit-
gaarden, år 2009, den experimentella EBP-inriktningen. Han 
argumenterade för att: ”[…] experimentalist evidence-based practice and its 
by-products are not very likely to contribute to improved practical decisions 
that could lead to better services for service users.”630 Van de Luitgaarden 
inordnade socialt arbete närmare en intuitiv än en analytisk pool på ett kog-
nitivt kontinuum. Enligt Van de Luitgaarden förespråkar EBP, som uttryck 
för Rational choice, det omvända. Enligt honom förutsätts en dekonstruktion 
av problem, en bestämning av det önskvärda resultatet och ett om-så-reso-
nemang kring lösningar. Dessa tre grundkaraktäristika menade han var 
problematiska i förhållande till socialt arbete. Van de Luitgaarden betraktade 
hjälpmedel för beslutsfattande (såsom riktlinjer) som ett hot mot profess-
ionell expertis och efterfrågade en mer pragmatisk syn på vad som ska 
räknas som bästa evidens.631 

 

                                                             
626 Sommerfeld et al. (2005:205). 
627 Gray et al. (2009), Mullen (2006b). 
628 ”Our research projects provide useful and scientifically supported answers to social and societal 
questions. […] We aim wih our research to help find sustainable solutions for current isssues. The institute 
also wishes the research output to enhance the social participation of the public and improve the ways to 
tackle social problems.” The Vervey Jonker Institute.  
629 Gray et al. (2009). 
630 Van de Luitgaarden (2009:256). 
631 ”[…] emphasis should be less on the development of practice guidelines and databases that draw on meta-
reviews of quantitative research data. Instead a focus should be placed on developing individual workers’ 
decision making in such a way that corresponds to the ways in which experts take decisions in real-life 
settings. In other words, development of expertise should be stimulated within both social work education 
and social work practice. [And] the implementation of evidence-based practice guidelines and decision aids 
cannot compensate for the loss of professional expertise that is suffered.” Van de Luitgaarden (2009:257). 
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12.6 De nordiska länderna 
Arbetet för en EBP-utveckling påbörjades någorlunda samtidigt i de nor-
diska länderna.632 Sedan Nordic Campbell etablerats gav Nordiska 
Ministerrådet ekonomiskt stöd till Nordic Campbells årliga praktikerkonfe-
rens.633 Nordiska programmet för utveckling av social service (NOPUS), 
under Nordiska Ministerrådet, satte också EBP på agendan.634 2005 
publicerades en antologi i vilken bidragen återspeglade pågående 
struktursatsningar i respektive land.635 Här nedan görs en beskrivning. 

 
12.6.1 Norge 

I Norge genomfördes en nationell struktursatsning för en kunskapsbasering 
av socialtjänsten mellan åren 1991 och 2001.636 Stolanowski beskriver att 
satsningen genomfördes i olika steg och att fokus riktades mot en ökad ef-
fektivitet genom en förbättrad service till socialtjänstens klienter. Med 
programmet Kunnskap og brubyggning riktade man sig mot första linjens 
socialarbetare utifrån frågan om deras användning av relevant kunskap i 
mötet med klienten. Mellan 2005 och 2015 genomförs programmet Nasjonal 
strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjensterne - …og bedre skal 
det bli! Målsättningen är att socialtjänstens insatser ska vara verkningsfulla 
och kostnadseffektiva, väl samordnade och kontinuerliga, trygga och säkra, 
tillgängliga, rättvist fördelade och involvera brukarna. Medlet för att uppnå 
målsättningen har varit att stärka brukaren, stärka utövaren, förbättra led-
ning och organisation, stärka förbättringskunskap och att utvärdera 
insatserna.637  

Den norske forskaren Terje Ogden beskriver hur en nationell implemente-
ring och utvärdering av behandlingsmetoderna PMT och MST påbörjades år 
1999 genom det så kallde Atferdsprosjektet.638 Detta blev permanentat år 
2003 som nationellt center (Norsk Senter for a/s), under Universitetet i 
Oslo, i huvudsak finansierat av Barn- och familjedepartementet.639 2006 

                                                             
632 Se till exempel NopusNytt nr 3 2006, Ljunggren (2005). 
633 Konnerup (2005). 
634 Se till exempel Kathrine Telcs, institutionschef, i NOPUSNytt nr 3 2006. 2009 slogs NOPUS samman 
med ytterligare tre institutioner till Nordens Välfärdscenter, NVC, som är en institution under Nordiska 
ministerrådet, social- och hälsosektorn. Av hemsidan framgår att: ”Nordens Välfärdscenter är ett kraftfullt 
redskap i det nordiska samarbetet inom den sociala sektorn. Institutionen rättar sin verksamhet efter de 
utmaningar som det nordiska välfärdsamhället står inför och bidrar till att utveckla den nordiska 
välfärdsmodellen. Arbetet syftar till att främja inkludering av utsatta grupper, likabehandling av 
medborgarna, social solidaritet samt tillgänglighet och kvalité i fråga om sociala tjänster.” Nordens 
Välfärdscenter.  
635 Ljunggren (2005). Data från denna har extraherats och inkluderats i min studie, med angiven referens. 
636 Stolanowski (2005). 
637 Stolanowski (2005). 
638 Ogden (2006).  
639 Ogden (2006). 
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hade man genomfört och utvärderat 482 behandlingar med MST och 2007 
hade 23 lokala team implementerat MST.640  

Utöver detta identifierar Gray m.fl. ytterligare ett antal EBP-inriktade 
centra så som (med engelsk benämning) the Centre for the Prevention and 
Treatment of Violence and Traumatic Stress och the Regional Centres for 
Child and Adolescent Mental Health.641 från departementen för barns väl-
färd, mental hälsa och utbildning 642 Mullen noterar också en EBP-inriktning 
vid Agder University College.643 Kunnskapssentret under Sosial- og helsedi-
rektoratet etablerades 1 januari 2004 med syfte att sammanställa och sprida 
evidens om interventionseffekter inom alla delar av hälso- och sjukvår-
den.644  

Även inom en norsk kontext gjordes kritiska debattinlägg i evidensfrågan. 
För att nämna ett exempel varnade Edgar Marthinsen i debattinlägg under 
2004 för fundamentalistiska tolkningar av evidensbaserad praktik och av 
evidensbaserad forskning.645  

År 2006 konstaterade Terje Ogden att omfånget av, vad han innefattade i, 
EBP fortfarande var mycket begränsat i Norge.646 2007 ersatte en norrman, 
Arild Bjørndal, Haluk Soydan som co-chair i Campbell Collaborations styr-
grupp. Campbell Collaboration accepterade stöd från Norges regering för 
andra hälften av år 2007 och för åren 2008-2010. Därefter förlängdes avtalet 
för åren 2011-2013. Med detta placerades Nordic Campbells huvudkontor till 
Oslo (Kunnskapssentret) med Mark Lipsey som co-chair i styrgruppen.647 År 
2010 konstaterade Ogden och medforskare att: ”There is a growing interest 
in evidence-based policy and practice in Norway.”648 I samma artikel 
förespråkade forskarna en integrering mellan Campbell Collaborations 
inriktning mot intern validitet (och experimentell design) och realistisk ut-
värdering med fokus på relationen kontext-mekanism-resultat.649 

 

                                                             
640 Gray et al. (2009). Se även till exempel Amlund Hagen och Ogden (2006) för diskussion om effektiviteten 
hos behandlingen. Se även det svenska exemplet/IMS och effektutvärderingen av MST.  
641 Gray et al. (2009). 
642 Gray et al. (2009), Ogden (2006). 
643 Mullen (2006b). 
644 Kunnskapssentret.  
645 Med detta argumenterade han för att: ”Evidence kan ikke i seg selv betraktes som bevis. Et bevis må føres 
– det må argumenteres for det. Noe ikler seg bevisets drakt. Beviset inngår dermed i de sosiale 
konstruksjonerne og står ikke uavhengig av den sosiale virksomheten. […] I samfunnsvitenskapelig 
sammanheng ville det kanskje vært bedre å bruke begrepet empiri som dette noe-en-legger-fram-som-bevis: 
evidence.” Marthinsen (2004:292). 
646 Ogden (2006). 
647 Gray et al. (2009), Bhatti et al. (2006). 
648 Ogden et al. (2010:161). 
649 Ogden et al. (2010) med hänvisning till van der Knaap et al. (2008). 
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12.6.2 Danmark 
Gaarsted beskriver hur ett antal Kunskaps- og formedlinscenter etablerades 
och samordnades under det danska Socialdepartementet under 1990-ta-
let.650 Under slutet av 1990-talet fram till och 2007 genomfördes också 
struktursatsningar för en kunskapsbasering av socialtjänsten.  

Evalueringsprogrammet hade, enligt Gaarsted, fokus dels på effektutvär-
dering av socialpolitik, i förhållande till uppsatta mål, dels på beskrivningar 
av goda metoder i socialt arbete och modellutveckling för löpande utvärde-
ring. Metodutvecklingsprogrammet var inriktat mot systematiskt 
kunskapssökande, kunskapsanvändning och klientmedverkan vid klientar-
bete. Programmet var också inriktat mot relationen mellan forskning, 
utbildning och praktik. Välfärdsforskningsprogrammet innefattade 11 
forskningsprojekt utifrån olika insatsområden och tvärgående teman.651 

Mullen, liksom Gray m.fl., omnämner också särskilt the Research Unit of 
Social Work Practice vid Danish University of Education.652 

Genom en formell inbjudan från den danska regeringen etablerades år 
2002 ett nordiskt Campbell Collaboration vid Socialforskningsinstitutet i 
Köpenhamn, med Merete Konnerup som chef.653 Danska staten förband sig 
därmed att finansiera Nordic Campbell mellan 2002 och 2008.654 Nordiska 
ministerrådet gav även organisationen stöd till en årlig praktikerkonfe-
rens.655  

I juni 2003 bildades en nationell myndighet under Socialdepartementet, 
Styrelsen for Social Service, för att möta krav på evidensbasering.656 

Myndigheten var inriktad mot verksamheter reglerade av lagen om social 
service och hade syftet att förmedla forskningsbaserat vetande med inrikt-
ning mot ledning, organisationsutveckling, kvalitetsutveckling, rättssäkerhet 
och behandlingsmetoder. 2005 genomfördes, enligt Gaarsted, en reform på 
området barn och unga som innebar att urskilja och precisera roller utifrån 
utredning och bistånd. Detta gjordes i syfte att blottlägga behov av metodut-
veckling och kvalificering i förhållande till uppgifter tillhörande respektive 
nivå. I samband med detta uppgraderades också mellanlånga sociala utbild-
ningar till professionsbachelornivå, enligt det danska högskolesystemet.657  
                                                             
650 Gaarsted (2005). 
651 Ibid. 
652 Gray et al. (2009), Mullen (2006b). 
653 Se Konnerup (2005). Detta efter ett informellt beslut fattat i samtal mellan Konnerup, Soydan och en 
departemetsperson i januari 2000, efter en presentation i Köpenhamn om etablering av Campbell 
Collaboration av Boruch, Soydan och McDonald. (Kommentar av Soydan juni 2011). Se det svenska exemplet i 
kap 13 för en närmare beskrivning. Nordic Campbell Center gavs även noder i de nordiska länderna. FiNSoc i 
Helsingfors Finland, CUS/IMS vid Socialstyrelsen i Stockholm i Sverige och Kunnskapscenter i Oslo i Norge. 
Se de norska, svenska och finska exemplen.  
654 Konnerup (2005). 
655 Bhatti et al. (2006). 
656 Gaarsted (2005). 
657 Ibid. 
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Samma år hävdade Merete Konnerup, chefen för Nordic Campbell, att 
ambitionen med EBP-satsningarna inte var att göra evidens allena rådande, 
utan snarare att överhuvudtaget få med evidens på banan som grund för 
beslutsfattande.658 Samtidigt konstaterade den danske forskaren Bryderup 
att den begränsade forskningen och praktikers begränsade medvetenhet om 
vetenskaplig evidens var två sidor av samma mynt.659  

År 2006 publicerades en dansk kartläggning, genomförd av Yosef Bhatti, 
Hanne Foss Hansen och Olaf Rieper, av ett antal evidensproducerande orga-
nisationer och deras review-praxis inom medicin, pedagogik och socialt 
arbete.660 Med denna studerades institutionaliseringen av metodologisk 
praxis, vilken Hansen och Rieper diskuterar mer ingående i en publikation 
från 2011.661 

Vid granskningen av reviewpraxis fann forskarna bland annat att Camp-
bell Collaboration662 hade en standardiserad arbetsprocess vid 
reviewproduktion och stora likheter med Cochrane Collaboration. Campbell 
Collaboration hade en snävare förståelse av evidens än andra organisationer 
inom det sociala området. SCIEs663 reviews ingick till exempel inte i Camp-
bells elektroniska bibliotek. Nordic Campbell ville inte göra avkall på de 
fastslagna kvalitetskriterierna, men medgav enligt Bhatti m.fl. problem med 
överföring av amerikanska forskningsresultat till en dansk kontext.664 
RiP665, CEBSS666 och IMS667 benämnde sina produkter research reviews. 

Bhatti m.fl. menade att praktiska problem med RCT’s inom vissa områden 
skulle kunna leda till ett ifrågasättande av metoden som en gyllene standard. 
De påpekade att så kallad dubbelblindhet inte är möjlig i de fall när behand-
laren är medveten om vilken intervention som används, eller att så kallad 
blindhet inte är möjlig när det är uppenbart för patienten vilken intervention 
det rör sig om.668 

År 2007 publicerades ytterligare en rapport av Hanne Foss Hansen och 
Olaf Rieper.  Forskarna hade med utgångspunkt i evidensdebatter gjort en 

                                                             
658 Konnerup (2005). 
659 Bryderup (2005). Jfr Bergmark och Lundström (2007), Fischer (2005), Ziegler (2005).  
660 Data från deras kartläggning har extraherats och inkluderats i min studie, med angiven referens. 
Författarna slöt sig i sin analys till att det fanns två olika förståelser av ”evidens” bland 
kunskapsproducenterna. De relaterade den ena till den amerikanske forskaren Boruch som enligt författarna 
likställde evidens med resultat från randomiserade kontrollerade studier. Den andra relaterade de till vad de 
benämnde The Nordic Coalition med en betoning på flera källor till evidens. Grunden för denna indelning 
förefaller emellertid otydlig och kan möjligen ifrågasättas. 
661 Hansen och Rieper (2011). 
662 Se det brittiska exemplet. 
663 Ibid. 
664 Bhatti et al. (2006). 
665 Se det brittiska exemplet. 
666 Ibid. 
667 Se det svenska exemplet. 
668 Se till exempel Bhatti et al. (2006). 
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genomgång av riktlinjer och handböcker från 10 kunskapsproducerande 
organisationer i USA och Europa.669 Resultaten visade att majoriteten av 
organisationerna betonade värderingskriterier utifrån ett så kallat nyposi-
tivistiskt paradigm, med fokus på intern validitet.670 Författarna noterade 
dock att även anhängarna av RCT som en gyllene standard producerade 
forskningsöversikter där kvasiexperimentell och annan design inkluderades. 
Organisationer som inte tog utgångspunkt i en given hierarki betonade pri-
märstudiernas relevans för det specifika ämnet och kvalitetsvärderade dem 
på designens egna premisser. 

Hansen och Rieper belyste tekniska och etiska problem med RCT, liksom 
problem relaterade till kausalitet och ”smal evidens”. Mot bakgrund av detta 
utvecklade de en evidenstypologi för matchning mellan en studies syfte och 
metod. Forskarna argumenterade för att en studies metodologi ska kvalitets-
granskas på sina egna premisser och gjorde följande ställningstagande: ”Vi 
mener, at evidensbevægelsen bør organiseres med afsæt i en bred tilgang til 
forskningsmetoder”.671  

 
12.6.3 Finland 

Lähteinen beskriver hur det under 1980-talet skapades en socialvårdslag 
som stadgade forsknings- och utvecklingsverksamhet inom det sociala om-
rådet som en kommunal uppgift.672 1991 slogs Medicinalstyrelsen och finska 
Socialstyrelsen samman till STAKES och 1997 etablerades FinSoc under 
STAKES.673 FinSoc blev sedermera den finska noden av Nordic Campbell.  

I slutet av 1990-talet tillsatte den finska regeringen en kommission för 
specialiserat kunnande och specialiserad service och 1999 etablerades ett 
landsomfattande, och med detta åtta regionala, kompetenscentra inriktade 
mot forskning och utveckling.674 Detta kom att permanentas som 
kompetenscentrumsystem via en lag om ett statligt basunderstöd. År 2003 
påbörjades ett nationellt utvecklingsprojekt för en årlig sammanställning av 
alla utvecklingsprojekt i landet och deras resultat under regeringsperioden 
2004 och 2007.675 

Under samma tid sjösattes programmet God Praktik under social- och 
hälsoministeriet med syftet: ”[…] att utveckla en permanent struktur för 
sammanställandet och spridningen av information om socialt arbete och 

                                                             
669 Cochrane Collaboration, The Nordic Cochrane Centre, Centre for Reviews and Dissemination, NICE, C2, 
NC2, IMS, SCIE, EPPI och WWC. Hansen och Rieper (2007). 
670 Denna betoning gjordes explicit eller implicit genom hänvisningar, så som exempelvis det svenska 
metodinstitutet IMS till Campbell Collaboration. 
671 Hansen och Rieper (2007:8).  
672 Lähteinen (2005). 
673 Se till exempel Gray et al. (1999), Bhatti et al. (2006), Lähteinen (2005). 
674 Lähteinen (2005). 
675 Ibid. 
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social service.”676 Målsättningar var bland annat att: ”[…] främja uppkoms-
ten och spridningen av ny information och kunskap genom att stödja 
identifikation och beskrivning av god praktik och […] att skapa och upprätt-
hålla inlärningsnätverk för god praktik.” Institutet för hälsa och välfärd 
(THL) samordnade inlärningsnätverk som upprättats ämnesvis677 med syfte 
att producera information om god praktik, med stöd av mentorer. Inlär-
ningsnätverkens uppgifter var att identifiera, utvärdera, sprida och hjälpa att 
tillämpa det egna ämnesområdets goda praktik, och att skapa ett arbetssätt 
som inbegrep experter. Som ett led i programmet öppnades 2006 också en 
webbportal. Under denna tid bedrevs ett finskt utvecklingsarbete med sys-
tematiska kunskapsöversikter.678 Högnabba m.fl. beskriver också särskilt ett 
utvecklingsprojekt som bedrevs under handledning av professor Mansoor A. 
F. Kazi, chef för Centre for Evaluation vid Huddersfields universitet i Eng-
land, för användning av kritisk realistisk single case-utvärdering vid 
socialtjänsten.679 

I början av 2009 inrättades en ny forsknings- och utvecklingscentral för 
social- och hälsovården istället för STAKES och Folkhälsoinstitutet.680 En lag 
om det nya institutet stadfästes av Finlands president den 31 oktober 2008 
och det fastslogs att institutets verksamhet skulle bygga på strategiska rikt-
linjer. 

 
12.6.4 Island 

Jonsdottir beskriver att det från och med 1996 genomfördes reformer för 
effektiviseringar och valfrihet på Island. Bland annat medförde dessa samar-
beten mellan socialtjänst och universitet. Framförallt fokuserades, enligt 
Jonsdottir, resultatutvärdering. En konsekvens av reformarbetet blev att 
forsknings- och utvecklingsarbete innefattades som en målsättning i social-
tjänstens årliga plan.681 

År 2010 beskrev Gu∂mundsson ”det isländska fallet” som en tredje socioe-
konomisk modell, mellan den amerikanska och den skandinaviska.682 När 
det gäller organisationer av betydelse för EBPP (evidensbaserad praktik och 
policy)683 omnämner hon The Icelandic Centre for Research (RANNIS) som 
                                                             
676 God praktik. 
677 Inlärningsnätverken och tutorerna för god praktik var indelade efter ämnesområde Barn och familj, 
Missbruks- och mentalvårdsarbete, Tjänster för äldre, Personal, Utvecklingsarbete, Mångsektoriella 
välfärdstjänster och nätverksliknande praktik. 
678 Se till exempel Fisher (2005). Gray et al. (2009) omnämner särskilt Riitta Haverinen och Mikko 
Mantysaari som nyckelpersoner. 
679 Högnabba et al. (2005). 
680 Pekka Puska utnämndes till generaldirektör. Jfr motsvarande händelse i Sverige vid samma tid. Institutet 
för Hälsa och Välfärd. 
681 Jónsdóttir (2005). 
682 Gu∂mundsson (2010). 
683 Gu∂mundsson använder sig av en definition av Davies’: ”The integration of experience, judgement and 
expertice with the best available external evidence from external research.” 
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etablerades 2003, med inriktning mot samtliga discipliner och med ansvar 
för forskningsimplementering och forskningsmedel. The Science and Tech-
nology Policy Council var orienterat mot PR och träning för forskning inom 
både natur- och samhällsvetenskap. Gu∂mundsson framhåller också bety-
delsen av nätverk så som Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA), 
men också av etableringen av en FoU-enhet vid Reykjaviks socialtjänst år 
1997. Island deltog i etableringen av Nordic Campbell.  

När det gäller genomslaget av standardiserade bedömningsinstrument 
menar Gu∂mundsson att det följt den internationella trenden. 
Gu∂mundsson menar också att privata frivilligorganisationer såsom exem-
pelvis Röda korset och Rädda barnen blivit mer evidensorienterade. Hon 
noterar en generellt ökande förankring för EBPP: 

At central government level, several recent policy papers, action plans and 

laws in Iceland in the field of social services and family matters promote the 

idea of EBPP […]. New and reviewed legislation is increasingly supported by 

empirical research, and there is growing interest, both at central and local 

government levels, in incorporating surveys and research into the policy-

making process […].684  

 
Trots finanskrisen i oktober 2008 fanns främjande faktorer för EBPP. 
Gu∂mundsson nämner en stark infrastruktur mellan skolor, högre utbild-
ning och kulturella institutioner, och framåtsträvande lagstiftning på 
välfärdsområdet. Arbetet för EBPP präglades av filosofin att ”göra stort i 
liten skala” och av korta kommunikationsvägar. Gu∂mundsson beskriver 
betydelsen av vad hon benämner ”Peopling” på följande sätt:  

Here the key process of the knowledge exchange is interpersonal, involving 

social relationships and personal links between all aspects of the process of 

creating and using knowledge. This means linking research based on 

professional observations and on local analyses of public needs with research 

knowledge transferred from elsewhere […].685 

12.7 Sammanfattande kommentar 
Av kapitlet har framgått att EBP lanserades som en lösning på ett glapp 
mellan forskning och praktik i socialt arbete. På motsvarande sätt som inom 
hälso- och sjukvårdsområdet uppnåddes en megafoneffekt genom kommu-
nicering av nationella kartläggningar och debatt. I en del länder gav 
socialarbetarförbunden tidigt sitt samtycke till EBP-projektet. Möjligheten 

                                                             
684 Gu∂mundsson (2010:199). 
685 Gu∂mundsson (2010:207). 
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att relatera projektet till yrkesetiska principer och definitioner av socialt 
arbete underlättade kommuniceringen av modellen.  

Den politiska förankringen var central. Med denna gavs resurser till EBP-
orienterade centra, institut och nätverk. Regeringar gav stöd till infrastruk-
tursatsningar och demonstrationsprojekt, och EBP infördes i nationella 
yrkesriktlinjer. I norden fanns en överstatlig överbyggnad för EBP genom det 
nordiska ministerrådet, men även på europeisk nivå togs EBP-främjande 
initiativ. Förankring i policydokument och handlingsplaner gynnade etable-
ringen. En global orientering mot mål- och resultatstyrning främjade också 
EBP-modellens etablering. EBP-modellen fick draghjälp i länder där lag-
stiftning föreskrev användning av ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. I 
länder med EBP-orienterade universitet kunde EBP införas som kriterium 
för examina. Där EBP etablerades som utbildningsagenda blev spridnings-
effekten kraftigt förstärkt. 

I flera länder genomfördes kartläggningar av attityder till, kunskaper om 
och färdigheter relaterade till EBP. En attitydförändring skedde över tid till 
förmån för paradigmet, även om ett glapp fortsatt förelåg till daglig praktik. 
Forskare identifierade interpersonella relationer för ömsesidigt kunskapsut-
byte mellan forskning och praktik och en lärande organisation både som 
medel och mål för EBP. Demonstrationsprojekt visade att EBP kunde upp-
nås i daglig praktik.  

EBP gavs initialt spridning som två möjliga modeller: Sacketts och med-
forskares femstegsprocess (EBP) respektive evidensbaserade interventioner 
(EBI). Förändringsaktörer lanserade sedermera tanken om en synergistisk 
relation mellan dessa. Som en motstrategi mot avsteg från originalmodellen 
återlanserades definitioner, operationaliseringar och indikatorer.  
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13. Sverige 

Genom föreliggande kapitel närstuderar jag EBP-etableringen och dess utfall 
över tid i socialt arbete i Sverige. Jag beskriver sammanhanget för EBP-mo-
dellens introduktion och rekonstruerar rationaler bakom och 
händelseförloppet vid etableringsförsöket under en dryg femton-årsperiod, 
med ett fokus på förändringsaktörerna.  

 
13.1 CUS 1993-2004 

1993 inrättades Centrum för Utvärdering av Socialt arbete (CUS) vid Social-
styrelsen med Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) som en 
uttalad förebild.686 Socialstyrelsen utredde frågan om en eventuell uppbygg-
nad varefter det formella initiativet till inrättandet togs av 
Socialdepartementet.687 Syftet var: ”[…] att möta behovet av sakligt under-
byggd kunskap om effekterna av olika metoder och arbetssätt inom 
socialtjänsten för klienterna och i ett bredare samhällsperspektiv.”688 Tanken 
var initialt att möta detta syfte genom arbete med kunskapsöversikter.  

Redan 1994 publicerade CUS en första narrativ kunskapsöversikt om be-
handling av alkoholmissbruk, som blottade kunskapsbrister vad gällde 
resultat och effekter av sociala interventioner. Sundell m.fl. sammanfattar 
resultatet som att: ”[…] no primary research on issues regarding outcomes 
and effects of social work practices or social interventions was carried out by 
the Swedish social work research community. Material in the review on 
treatment of alcohol problems came from disciplines such as medicine and 
psychology.”689 1995 konstaterade centrets chef professor Karin Tengvald 
att: ”CUS huvuduppdrag att sammanställa erfarenheter av vilka resultat man 
uppnår med olika metoder och arbetssätt inom socialtjänsten har hittills 
starkt begränsats av bristen på sakligt underbyggda studier av det inre arbe-
tet.”690 Med detta inriktades arbetet även mot produktion av effektstudier 
och mot stöd av lokal uppföljning. CUS samarbetade med extern expertis, 
såväl personer som institutioner.691 

År 1997 var CUS värd för en internationell konferens om utvärderings-
forskning vid Lejondals slott i Sverige. Konferensen mynnade ut i ett 

                                                             
686 Omnämns i till exempel Gray et al. (2009), Bhatti et al. (2006), Bergmark och Lundström (2006, 2007), 
Mullen (2006b).  
687 Tengvald (2000).  
688 SOU (1995:115). 
689 Sundell et al. (2009:716). 
690 SOU (1995:116). Bergmark och Lundström (2006) beskriver hur detta kom att refereras till som ”den 
interna insikten”. Tengvald påkekade också, med referens till Bergmark och Lundström (2000), att CUS 
arbete påverkades av att det var sällsynt med avgränsade metoder i socialt arbete. 
691 Se fullständig publikationslista i Tengvald (2000:23). Bl.a. Tommy Lundström, Anders Bergmark, Knut 
Sundell, Bo Vinnerljung, Ulla Jergeby och Lars Oscarsson.  
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internationellt nätverk The Inter-Centre Network for Evaluation, med bety-
delsefulla nationella enheter representerade.692 Temat för nätverkets tredje 
workshop år 1999 bestämdes till effekter och effektmätning av sociala inter-
ventioner. Samma år inbjöds flera av medlemmarna till två workshops vid 
School of Public Policy i London där frågan om en modellimport av EBM 
från det medicinska fältet diskuterades.693 Vid uppbyggnaden av nätverket 
Campbell Collaboration var Karin Tengvald och Haluk Soydan, båda vid 
CUS, aktiva svenska representanter och pådrivande.694 Soydan var särskild 
kontaktperson och tillsattes sedermera som co-chair i Campbells styrelse. 

1999 organiserade Karin Tengvald en nationell konferens där idén om 
Campbell Collaboration presenterades för forskare, beslutsfattare och prak-
tiker.695 Professor Mullen beskriver att CUS även bidrog till finansieringen 
av en nordisk PR-turné för idén bakom Campbell Collaboration. Under 
denna besökte Robert Boruch,696 Dorothy de Moya, Geraldine MacDonald697 

och Haluk Soydan698 huvudstäderna i Norge, Finland and Danmark. Enligt 
Mullen var det under denna turné som idén om att etablera ett nordiskt 

                                                             
692 Mullen (2006b) redogör för nätverkets första workshop vid York University 2-3 oktober 1998. 
Representerade var då: Columbia University Center for the Study of Social work practice, New York City, USA 
(Ed Mullen), CUS, Socialstyrelsen, Sverige (Karin Tengvald och Haluk Soydan), Social Work research Center, 
University of Stirling, Stirling, Scotland (Juliet Cheetham), Social Policy Research Unit, University of York, 
Heslington, York, England (Hazel Qureshi), FIN-SOC, STAKES, Helsingfors, Finland (Mikko Mantysaari), 
Verwey-Jonker Institute, Utrecht, Nederländerna (Willem Melief), Research in Practice, Children and 
Families Research Group, University of Sheffield, Sheffield, England (Peter March). År 1999 fattades beslut 
om att också bjuda in Cardiff University School of Social Sciences (Wales) och the Fachhochschule Solothurn 
Nordwestschweiz (Swizerland). Därefter har tillkommit: Danish University of education, Köpenhamn, 
Danmark; Musher program, Columbia University (utvidgning av center for the study of social work practice); 
Agder University College, Norway; SCIE, London, UK (ersatt National Institute for social work); University of 
Applied Sciences Solothurn Northwestern Swizerland; University of Bielefeld, Faculty of Pedagogy, Germany. 
Gray et al. (2009) beskriver nätverket som ”en kyrka för redan frälsta” när det gäller EBP och hävdar dess 
begränsade influens för rörelsen. Samtidigt redogör de för nätverkets medlemmar år 2009: Danmark: 
Research Unit of Social work Practice, Danish University of Education, Inge Bryderup; England: Collaborative 
Research Group: Primary Care and Community Social Work, University of Sheffield, Peter Marsh och Social 
Work and Research and development Unit, University of York, Ian Shaw och Social Care Institute for 
Excellence (SCIE), Mike Fisher; Finland: FinSoC, Riitta Haverinen och STAKES, Mikko Mantysaari; 
Nederländerna: the Vervey Jonker Institute for Research into Social Issues, Willem Melief; Scotland: 
University of Stirling, Gill McIvor; Sverige: IMS, Knut Sundell; Schweiz: School of Social work, Research and 
Development Department, University of Applied Sciences, Peter Sommerfeld; USA: the Centre for the Study 
of Social Work Practice, Columbia University School of Social Work, Ronald feldman, och Hamovitch center 
for Science in the Human Services, University of Southern California Scool of Social Work, Haluk Soydan, och 
Willma and Albert Musher Progam, Ed Mullen. Från Sverige var Karin Tengvald och Haluk Soydan från CUS, 
vid Socialstyrelsen, representanter. 
693 Se kapitlet Idéöverföringen från medicin till andra fält. 
694 Report and papers from the Exploratory meeting for the Campbell Collaboration, Annexe 1 (1999). I 
avrapporteringen omnämndes också Karin Tengvald (eller Haluk Soydan) som medlemmar i en ad hoc 
styrgrupp för Campbell Collaboration, som lanserades som systerorganisation till Cochrane Collaboration vid 
ett möte i Philadelphia år 2000. Chalmers och Boruch (2000). Se kapitlet om Campbell Collaboration. 
695 Mullen (2006b). 
696 Se det amerikanska exemplet samt kapitlet om Campbell Collaboration. 
697 Se det brittiska exemplet samt kapitlet om Campbell Collaboration. 
698 Se kapitlet om Haluk Soydan. 
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Campbell Collaboration föddes.699 I december 1999 organiserades ett möte 
vid CUS med fokus på de nordiska ländernas intressen, där Karin Tengvald, 
Haluk Soydan och Ian Chalmers närvarade.700 Ledningen för Campbell 
Collaboration accepterade sedermera en inbjudan från den danska 
regeringen att etablera ett nordiskt center i Köpenhamn.701 Nordic Campbell 
Center gavs noder i de nordiska länderna. I Sverige förlades noden till CUS. 

Haluk Soydan, då forskningsledare vid CUS, tog ställning för att: ”[…] 
forskarna behöver hjälp att se inom vilka områden vi behöver investera i 
forskning. Till exempel måste forskningsråden beakta att det saknas studier 
inom vissa områden och stimulera forskarna att ägna sig åt sådana frå-
gor.”702  Soydan identifierade själv en snedvridning genom att endast fem till 
sju procent av forskningen inom socialt arbete ägnade sig åt interventions-
studier. Vid denna tid påbörjades diskussioner inom CUS om och hur det 
skulle vara möjligt att utarbeta nationella riktlinjer för interventioner i soci-
alt arbete genom användning av Campbell Collaborations produkter.703 

13.1.1 Tengvald 
Flera har framhållit professor Karin Tengvalds betydelse för EBP-rörelsens 
etablering i Sverige. I en intervju där Synnöve Ljunggren frågar Karin Ten-
gvald själv om drivkraften bakom hennes engagemang i EBP-frågan svarade 
hon på följande sätt: ”En del har undrat om det ligger någon personlig erfa-
renhet bakom detta, men så är det inte. Jag tänker helt enkelt på vad 
socialtjänsten är till för – att stödja och hjälpa klienterna till att få det bättre 
vad gäller levnadsförhållanden, funktionsförmåga och livskvalitet.”704 

Professor Ed Mullen705 framhåller Tengvalds förmåga att övertyga nyckel-
personer inom den svenska statsapparaten om vikten och värdet av EBP.706 
Professor Robert Eriksson, vid Institutet för Social Forskning (SOFI) och 
medlem av kungliga vetenskapsakademien, skriver följande: ”Jag åtar mig 
inte att bedöma i vilken grad som kunskapsgrunden för det sociala arbetet 
ökat som resultat av Karins insatser, men jag är övertygad om att den har 
ökat och att den kommer att göra så tack vare den inriktning som hon givit 

                                                             
699 Mullen (2006c). 
700 Boruch et al. (2000). Om Chalmers se kapitlet Evidensbaserad Medicin. 
701 Se det danska exemplet. 
702 I Bokedal (2002:11). 
703 Bokedal (2002). Se även kapitlet om Campbell Collaboration. 
704 Ljunggren (2006:2). Tengvald tillägger också senare i intervjun att: ”[…] Klienterna har rätt att få veta på 
vilken grund socialarbetarna motiverar sina förslag och beslut. Det räcker inte att socialarbetare hänvisar till 
sin personliga erfarenhet och tyst kunskap eller till teorier om att hjälpprocessen har ett värde i sig.” 
Samtidigt gör intervjuaren Synnöve Ljunggren (2006:2) reflektionen att: ”[Tengvald] samarbetade 
forskningsmässigt med läkare när hon var lärare på Socialhögskolan i Stockholm.” 
705 Se det amerikanska exemplet. 
706 Enligt Mullen hade Tengvald ”[…] been very successful in convincing senior officials in the Swedish state 
administration about the value of high quality scientific evidence and implementation of EBP in all levels of 
human services.” Mullen (2006b:23). 
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arbetet vid IMS.”707 Dåvarande ordförande för Föreningen Sveriges 
Socialchefer, Per-Olof Forsblom, skriver att:  

Läget är idag ett helt annat än då CUS startade. Nu märks ett stort och 

växande intresse för evidensbaserad kunskap bland praktiker, forskare, 

politiker med flera. Vi är på väg mot en socialtjänst som förhoppningsvis kan 

erbjuda allt fler insatser som är ´kvalitetssäkrade´. Att vi kommit därhän är i 

hög grad Karin Tengvalds förtjänst.708  

Även Sundell709, Soydan710, Anttila711 och Tengvald själv skriver i en artikel 
publicerad 2009 hur en studie genomförd av Tengvald m.fl. 1999 ”[…] came 
to affect the views on quality assessment and knowledge-based social ser-
vices held by leading national politicians at the Ministry of Health and Social 
Affairs in a positive direction.”712 

 
Enkätstudien 1999 

1999 publicerades resultaten av en nationellt representativ enkätstudie där 
Tengvald med forskarlag visade att landets socialchefer sade sig ha en god 
eller tillfredsställande kunskap om organisationens resursanvändning sam-
tidigt som endast 15-30 procent, beroende på klientgrupp, sade sig ha god 
eller tillfredsställande kunskap om resultatet för klienterna.713 I en artikel 
publicerad den 6:e augusti 1999, i DN debatt, konstaterade Kerstin Wigzell 
och Lars Pettersson, dåvarande generaldirektör respektive överdirektör vid 
Socialstyrelsen, att hälften av landets socialchefer inte kunnat uttala sig om 
socialtjänsten gjorde någon nytta.714 Mot bakgrund av Tengvalds och 
medforskares studie påtalade de en ”skriande brist” på systematisk och 
generaliserbar dokumentation av de olika faserna av arbetsprocesserna inom 
hela individ- och familjeomsorgen samtidigt som de drog slutsatsen att ar-
betet i stort sett bedrevs på känn.  

Pettersson och Wigzell ansåg att människor utsattes för okontrollerade 
experiment genom att nya behandlingsmetoder tillämpades utan att resultat 
först hade belagts. Sammantaget menade de att det inte var möjligt att 
avgöra om skattepengarna användes effektivt inom socialtjänsten. 

                                                             
707 Eriksson (2006:10). År 2004 ersattes CUS av IMS.  
708 Forsblom (2006:3). 
709 Sedermera Tengvalds efterträdare vid IMS (som ersatte CUS 2004).  
710 Medarbetare till Tengvald vid CUS och senare särskild rådgivare för IMS. Se tidigare kapitel om Soydan 
och senare kapitel om IMS. 
711 Medarbetare till Tengvald vid CUS och senare vid IMS. Se refererade debattinlägg i det senare kapitlet om 
Bergmark och Lundström i EBP-diskussioner.  
712 Sundell et al. (2009:717).  
713 Året innan hade också de svenska forskarna Bergmark och Lundström konstaterat en utbredd 
metoddiversifiering i Sverige. Bergmark och Lundström (1998). Jfr de amerikanska och brittiska exemplen. 
714 Wigzell och Pettersson (1999). 
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Artikelförfattarna efterfrågade en kunskapsbaserad socialtjänst och hittade 
stöd för dessa tankegångar dels i SOU 1995:58,715 dels i  Socialtjänstlagen 
1998.716  

Genom en artikel i facktidskriften Socionomen, samma år, efterlyste Wig-
zell och Pettersson en kunskapsbaserad socialtjänst – i betydelsen en 
socialtjänst med en tydlighet om vad som förväntades uppnås genom socialt 
arbete och med systematiska uppföljningar av detta arbete. Ett nytt nation-
ellt program lanserades som ett första steg på denna väg: Nationellt stöd för 
en kunskapsutveckling inom socialtjänsten.717 Författarna beskrev att: ”Den 
23 september tog regeringen ett beslut, som kan inleda en ny fas i social-
tjänstens strävan att bli en sann kunskapsorganisation.”718  

 
13.2 Ett nationellt program 2000-2005 

På regeringens uppdrag utformade Socialstyrelsen år 1999 programförslaget 
Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten.719 Arbetet led-
des av en styrgrupp som utgjordes av generaldirektör Kerstin Wigzell, 
överdirektörerna Lars Pettersson och Nina Rehnqvist, projektchef och hu-
vudsekreterare Göran Johansson samt direktör Monica Norrman i 
utredningens sekretariat.720 Programmets syfte var:  
 

[…] att skapa en struktur för systematisk kunskapsuppbyggnad och effektiv 
informationsspridning så att socialtjänstens insatser i större utsträckning kan baseras 
på vetenskap och beprövad erfarenhet. En viktig del i programmet är att ge empirisk 
och verksamhetsrelaterad forskning en större betydelse i kunskapsuppbyggnaden inom 
socialtjänsten.721 

 

                                                             
715 Vikten av systematiserade, och därmed kritiskt granskningsbara, erfarenheter i socialt arbete framhölls 
genom Statens Offentliga Utredningar från 1974 (SOU 1974:39) och 1995 SOU 1995:58 (den senare också med 
referens till den förra). I SOU 1995 betonades behovet av uppföljning: ”Uppföljningsverksamheten har som 
ett viktigt inslag systematisering och bearbetning av socialarbetarnas erfarenheter från fältarbetet. Genom att 
vunna erfarenheter tas tillvara och nödvändiga justeringar görs kan socialvårdsarbetet förbättras och graden 
av måluppfyllelse successivt höjas.” SOU (1995:363). I en särskild bilaga till utredningen skrev Karin 
Tengvald om behovet av en resultatorienterad kunskapsutveckling i socialt arbete. Hon betonade 
nödvändigheten av FoU-enheters aktiva roll och uttryckte samtidigt sin förhoppning om Socialstyrelsens och 
den egna enhetens, CUS, betydelse i denna kunskapsbildningsprocess.  
716 Wigzell och Pettersson (1999). 
717 Wigzell och Pettersson (1999). Se även Socialstyrelsen (2000). 
718 Wigzell och Pettersson (1999). 
719 Socialstyrelsen (2000). 
720 I en arbetande referensgrupp ingick Anita Sundin vid Svenska kommunförbundet, Agneta Bygdell vid 
Akademikerförbundet SSR, Jerker Björkman vid SKTF, Anna-lena Lindqvist och Ulla-Britta Stenström-
Jönsson vid Socialhögskolornas samarbetskommitté, professor Lars Oscarsson som företrädare för 
socialvetenskaplig forskning, Jan Messing som företrädare för lokal/regional FoU-verksamhet, Bengt 
Andersson som företrädare för Länsstyrelser, Per-Olof Forsblom ordförande för Föreningen Sveriges 
Socialchefer och Brita Bergseth vid Högskoleverket. 
721 Socialstyrelsen (2000:2). 
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I programförslaget refererades till en studie av Tydén, Josefsson och Mes-
sing där det framgick att socialsekreterarens kunskapsbildning var ett ”i 
huvudsak individuellt projekt.”722 Tre källor hade angivits som särskilt vik-
tiga för kunskapsinhämtningen: klienten, den egna livserfarenheten och 
kollegorna.723 Detta var enligt forskarna problematiskt eftersom: ”Dessa 
informationskällor är i hög grad personliga och därmed undandragna en 
fullständig öppenhet och insyn.”724  

Programförslaget till förstärkning av kunskapsproduktionen följde två 
huvudlinjer. Den första var lokal, systematisk empirisk uppföljning av re-
sultat av sociala insatsers resultat, i syfte att systematisera praktikers 
erfarenhetsbaserade kunskap. Den andra var jämförande empiriska studier 
av sociala interventioners effekter, i syfte att producera information för val 
av effektiva arbetssätt.725 I en särskild bilaga till programförslaget redogjorde 
också Tengvald för CUS pågående arbete med kunskapsproduktion, av rele-
vans för den tilltänkta satsningen.726 Som helhet var det nationella 
programmet sammansatt av elva delprojekt.727  

När det gällde programmets utformning konstaterade Wigzell och Petters-
son att ingenting saknades.728 De menade att programmet inte förde med 
någon enkel uppgift till forskningen, samtidigt som de uttryckte sin överty-
gelse om att det kunskapsmässigt var möjligt att komma längre än i dåläget. 
”Det gäller också att sikta högt”, skrev de, ”Varför inte inrätta universitetsso-
cialförvaltningar, nationellt referensbibliotek, lagstiftning om forskning i det 
praktiska arbetet och statligt finansiellt stöd till detta.”729 Wigzell och 
Pettersson framhöll långsiktighet och fastslog att: ”Rapporten till regeringen 
är bara början på en lång process.”730  

                                                             
722 Socialstyrelsen (2000:54). Jfr baseline i andra länder så som till exempel Sheldon och Chilvers studie i 
det brittiska exemplet. 
723 ”[…] Det är få av de deltagande som explicit har uttryckt någon användning av forskningsresultat […]. 
Grundutbildningen finns med som en bakgrund men de flesta uttrycker att denna inte har någon större 
betydelse för det dagliga yrkesutövandet […].” Socialstyrelsen (2000:54).  
724 Citatet hämtat från Socialstyrelsen (2000:54). 
725 Socialstyrelsen (2000:93). 
726 Socialstyrelsen (2000). År 2000 konstaterade Tengvald att CUS arbete att producera och sammanställa 
kunskap om det sociala arbetets värde, särskilt för klienterna, utmynnat i kunskapsöversikter, empiriska 
primärstudier av resultat/klienteffekter samt material till stöd för lokal uppföljning av socialt klientarbete 
(framförallt klientbedömningsinstrument). Vid denna tidpunkt hade CUS i samarbete med ett antal experter 
producerat svenska versioner av klientbedömningsinstrumenten ASI och BBIC. Erfarenheterna visade så 
långt, enligt Tengvald, att intervjuerna gav ”väsentlig klientinformation som annars inte uppmärksammas och 
dokumenteras.” Tengvald konstaterade med referens till en rapport från Economic and Social Research 
Council konstatera att intresset för användande av kunskapsöversikter som beslutsunderlag överlag hade 
ökat. Samtidigt framhöll hon vikten även fortsatt av systematiska klientintervjuer som stöd för lokal 
uppföljning.  
727 Socialstyrelsen (2000). Se Bilaga 5 för redogörelse över de 11 ingående delprojekten.  
728 Wigzell och Pettersson (1999). 
729 Wigzell och Pettersson (1999:20). 
730 Wigzell och Pettersson (2001:29). I programbeskrivningen framhölls också att de förväntade effekterna 
först skulle visa sig på längre sikt i och med att det handlade om att förändra en kunskapskultur. I rapporten 



 

118 

13.2.1 Wigzell och Pettersson 
Den 26:e januari 1999, dvs. några månader innan publiceringen av den ovan 
refererade DN-debattartikeln, hävdade Socialstyrelsens dåvarande general-
direktör Kerstin Wigzell, på DN-debatt, att socialtjänsten hade bättre 
instrument för att skydda personalen än klienterna.731 Utifrån detta inlägg 
skisserade hon en jämförelse mellan hälso- och sjukvården och socialtjäns-
ten (med årskostnader på 130 respektive 100 miljarder). Wigzell 
konstaterade stora gemensamma egenskaper mellan fälten, men besvärande 
skillnader vad gällde tidsgränser för brukares väntan på insats, information 
om möjliga handlingsalternativ och deras konsekvenser samt brukarens 
valmöjligheter. Andra skillnader som räknades upp rörde den statliga tillsy-
nen av hälso- och sjukvården och tillgången till patientnämnder (av politiskt 
förtroendevalda).732  

Wigzell framhöll hälso- och sjukvården som ett gott exempel på före-
komsten av forskning om resultat, förenande av praktiskt arbete och 
forskning, genomförandet av lokala uppföljningar och ett kontinuerligt 
brukarperspektiv på insatser. Hon argumenterade därmed för att likhet 
mellan de båda fältet borde eftersträvas gällande resultat, kvalitet, säkerhet 
och tillgänglighet och att staten borde engagera sig i frågan.733 

I en intervju genomförd 1999 beskrev Kerstin Wigzell mer ingående sin 
grundhållning när det gällde en kunskapsbasering av socialtjänsten. Bland 
annat ansåg hon att: ”[…] det måste alltid finnas med en slags uppfordran att 
det ska existera ett vetenskapligt underlag för det man gör. Inget är sant 
förrän man har evidens för det. Man siktar på månen och når mestadels 
trädtopparna men ibland når man också månen.”734 I samma intervju be-
skrev hon att ”[…] Själv använder jag SBU:s tänkande även när vi arbetar 
med sociala frågor.” Wigzell argumenterade vidare: ”Socialtjänstområdet 
måste kunskapsbaseras, individ- och familjeomsorgen kostar 23 miljarder 
om året, äldreomsorgen kostar 60 miljarder! Då finns det skäl att pengarna 
också används på bästa vis och att man tar reda på vad man får för dem.”735  

I en gästblogg på webbportalen Sociala nätet, för frågor av relevans för 
socialpolitik och socialt arbete, skrev Lars Pettersson736 om hur hans egna 
erfarenheter från skolans värld hade känts aktuella under arbetet med rege-
ringsuppdraget: 

                                                                                                                                               
formulerades detta som att: ”Det handlar om tidsperspektiv på minst fem år, troligen längre, innan en 
kunskapskultur fått spridning och fäste i så här stora organisationer.” Socialstyrelsen (2000:16).   
731 Wigzell (1999). 
732 Från och med 1 januari 2010 blev Socialstyrelsen tillsynsmyndighet istället för Länsstyrelserna. 
733 Wigzell (1999) 
734 Intervju av Lindkvist (1999). 
735 Ibid. 
736 Pettersson (2000). 
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Under ett antal år arbetade jag som lärare. De flesta eleverna hade tidigare 

avbrutit sin skolgång eller avslutat den med otillräckliga betyg. Många hade 

haft problem med missbruk och kriminalitet och som lärare hade vi ofta 

kontakt med kommunernas socialtjänst. Jag och kollegorna talade ofta om 

våra erfarenheter, om olika klasser och enskilda elever. Vi bytte kunskaper och 

arbetade engagerat. Vi använde de pedagogiska metoder vi lärt på högskolor 

eller utvecklat under vårt praktiska arbete. Man kan säga att vi ägde en 

betydande praktisk erfarenhet och vi visste att vår kunskap om lärande med 

nödvändighet måste paras med ett bemötande som skapade tillit och en slags 

ömsesidighet. Om någon idag frågar mig hur det gick för eleverna får jag nöja 

mig med att ge dem min bild av det. Någon systematisk dokumentation och 

uppföljning av vårt arbete förekom knappast. Å andra sidan har det sällan 

varit någon som frågat. Genom mitt och kollegornas sätt att arbete var vårt 

bidrag till en mer generaliserbar kunskap svag. Ingen har kunnat läsa något 

om mina insatser och erfarenheter och det mesta vi gjorde och åstadkom är 

inte beskrivet.737 

Utredningsdirektiven framhöll enligt Pettersson ”[…] behovet av att ge kun-
skapsbildningen och det kontinuerliga lärandet en starkare ställning inom 
socialtjänsten liksom behovet av att knyta forskningen närmare den prak-
tiska verksamheten.” Ett grundproblem var att det inte ställdes krav på 
etiska eller vetenskapliga grunder vid införande av nya modeller Pettersson 
betonade vikten av att utvecklingsarbete utgår från frågan om hur det går för 
klienten och vad man kan förvänta sig av arbetssätt. Enligt Pettersson borde 
kommunernas ekonomiska situation ”[…] göra de politiska ledningarna mer 
intresserade av hur socialtjänsten arbetar med dokumentation, utvärdering, 
kunskapsbildning och lärande och vilken kompetens personal behöver för att 
kunna möta klienters behov.”738 Han föreslog utifrån 7a § SoL att varje kom-
mun skulle utarbeta en strategi för kunskapsutveckling inom socialtjänsten, 
vilket skulle förutsätta samverkan mellan forskning, utbildning och prak-
tik.739 

 
  

                                                             
737 Pettersson (2000). 
738 Ibid. 
739 Till exempel introduktionsplan för nyanställda, fortbildnings- och vidareutbildningsplaner, strategi för 
handledning, utbildning av arbetsledare, kommunens FoU verksamhet, lokala uppföljnings- och 
utvärderingsinsatser etcetera – vilket jämförs med hälso- och sjukvården där det ur HSL framgår att 
landstingen har ett ansvar för klinisk forskning. Pettersson (2000). 
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13.2.2 Inför programgenomförandet 
Genom ytterligare ett regeringsuppdrag beslutades om ett programgenomfö-
rande. Vid tiden för detta redovisade forskarna Åke Bergmark och Tommy 
Lundström på basis av en genomförd studie endast en mycket liten oriente-
ring mot forskningsproducerad kunskap inom socialtjänsten i Sverige.740 En 
knapp fjärdedel av socialarbetarna inom socialtjänstens individ- och familje-
omsorg sades aktivt inhämta kunskaper inom det egna yrkesområdet. 
Bergmark och Lundström menade att resultaten från deras studie för det 
första visade att socionomer inte levde upp till kriterier för auktorisation, 
enligt Akademikerförbundet SSR:s krav. Dessa förutsatte, enligt Bergmark 
och Lundström, att man tar del av nya forskarrön inom sitt område. För det 
andra menade de att förutsättningarna att möta statsmakternas krav på ett 
kunskapsbaserat socialt arbete inte var särskilt gynnsamma. Mot bakgrund 
av sina forskningsresultat skrev Bergmark och Lundström att:  

På basis av den här typen av iakttagelser har vissa forskare kommit att 

argumentera för ökad användning av olika typer av manualer (practice 

guidelines) för att styra det sociala arbetet. Ett argument som används är att 

om inte socialarbetarna själva skaffar sig kunskaper, kan de fås att tillämpa 

vetenskap och beprövad erfarenhet genom en slags utifrånstyrning via just 

manualer.741 

 
13.2.3 Perspektiv på EBP-satsningen 

 
Börjeson  

I en publikation år 2002 beskrev professor emeritus Bengt Börjeson och 
medförfattare en ”organisatorisk planlöshet” när det gällde stöd till en upp-
byggnad av yrkeskunnande inom socialtjänsten och konstaterade att få 
socionomer fullföljde magisterutbildning.742 Kunskapsbristen när det gällde 
resultat inom socialtjänsten beskrevs på följande sätt: 
  

                                                             
740 Bergmark och Lundström (2000). Jfr baseline i andra länder så som till exempel Sheldon och Chilvers i 
Storbritannien. 
741 Bergmark och Lundström (2000:14). 
742 Socialstyrelsen (2002). I rapporten konstaterades att FoU är viktigt för utveckling av kommunal 
socialtjänst och att både socialarbetare och chefer inom socialtjänsten var positivt inställda till FoU, men att 
verksamheten inte medverkade till en långsiktig kunskapsutveckling. Därmed föreslog rapporten ett ökat 
samarbete mellan universitetsforskare och FoU-forskare. 
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Inom socialtjänsten saknas forskningstraditioner och rutiner för att 

systematiskt granska vad som görs, hur det görs och resultaten av det som 

görs. Idag finns kunskap om resurser och orsaker till sociala problem på 

samhällsnivå, men det finns alldeles för lite kunskap om kvaliteten i insatserna 

och effekterna av insatserna för socialtjänstens brukare.743  

Författarna hävdade vidare att: ”Genom att försumma reflektion och doku-
mentation för att samla erfarenheter, har den sociala praktiken försummat 
möjligheter till kunskapsuppbyggnad.”744 Vikten av ett ökat resultatfokus 
betonades med följande citat från Börjesons essä Att forska är nödvändigt: 

Kanske är detta forskningens viktigaste bidrag. De stora bristerna inom det 

sociala arbetet är inte osäkerhet och ovisshet om det bästa handlingssättet, om 

den bästa metoden. De verkliga tillkortakommandena är tryggheten när man 

inte ser, vissheten när man inte vet, övertygelsen som aldrig utmanas, 

resultaten som inte granskas. Den blinda förvissningen är egentligen en 

likgiltighet för klientens anspråk.745 

Under 2001 reflekterade Börjeson i en blogg över hur socialt arbete respek-
tive psykologi uppstod och vilken roll kunskapsutvecklingen hade spelat för 
professionernas framväxt.746 Börjeson beskrev hur psykologyrket var en 
icke-existerande profession när han började sina studier i psykologi på 50-
talet, samtidigt som psykologi var ett forskningsområde.747 Men för socialt 
arbete var enligt Börjeson utgångsläget ett helt annat: 

Det fanns socialarbetare långt före socialt arbete blev ett forskningsfält. 

Professionen socialt arbete uppstod inte till följd av en kunskapsutveckling 

utan var snarare en avknoppning av den politiska verksamheten. Socialt 

arbete som praktik är ännu inte i första hand en kunskapsbaserad praktik, 

men mer en verksamhet som styrs av politiska ambitioner – eller brist på 

ambitioner.748 

 
Börjeson menade att argument från den politiska arenan respektive veten-
skapssamhället ofta är mer eller mindre motstridiga. Denna motsättning var, 
enligt honom, ”[…] intressant att reflektera över när nu Socialstyrelsen sedan 
ett år tillbaka mycket hårt driver kravet att socialtjänstens verksamhet i långt 

                                                             
743 Socialstyrelsen (2002). 
744 Börjeson (2006: 39). 
745 Socialstyrelsen (2002:52). 
746 Börjeson (2001). 
747 ”Man kan säga – för psykologins vidkommande – att det vetenskapliga kunnandet existerade före 
tillämpningen av detta vetande.” Börjeson (2001). 
748  Börjeson (2001). 
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högre grad skall vara ’evidensbaserad’ […] man skall basera det sociala ar-
betet med utgångspunkt från en utvärdering av de insatser som tidigare 
genomförts.”749 Men att Socialstyrelsens projekt hade fått ett svalt motta-
gande både av forskare,750 och praktiker, kunde enligt Börjeson bero på att 
projektet uppfattats som en misstroendeförklaring mot det arbete som gjor-
des och den kunskap som redan fanns.  

Mot bakgrund av detta klargjorde Börjeson att: ”[…] tanken bakom det 
nya kunskapsprojektet är ju – man kan i varje fall planera verksamheten på 
ett sådant sätt – att socialarbetarna på fältet inte blir föremål för forskningen 
utan medarbetare i kunskapsarbetet.” Börjeson menade att detta skulle in-
nebära betydande framsteg eftersom: ”[…] Ett skäl till socialarbetarnas svåra 
arbetssituation är ju att de inför de svåraste arbetsuppgifterna nästan saknar 
ett eget och erfarenhetsmättat språk med vilket de kan tolka klientens och 
sin egen belägenhet.”751 Han tillade att: 

Kunskap förenklar inte tillvaron men komplicerar den. Kunskap – om vi skall 

tillägna oss den och införliva den inom oss – innebär omprövning och 

självprövning. Smärtsamma processer! […] Kunskap kan aktualisera eller 

blottlägga konflikter som tidigare kunnat kontrollerats genom tillämpningen 

av det mest effektiva instrumentet av alla som makten förfogar över – 

tystnaden. Ur min synpunkt är detta det viktigaste argumentet av alla för att 

vi skall se positivt på projektet evidensbaserat socialt arbete!752 

 
I ett antologibidrag 2003 gav Börjeson ett självupplevt exempel från Barn-
byn Skå på när forskning blev nödvändig för problemlösning i 
vardagsarbetet.753 Med detta argumenterade Börjeson för att förståelse av 
mänskliga problem förutsätter kunskaper om vad tidigare problemlösnings-
försök lett till. Börjeson beskrev hur han, som barnbyns chef, tillsammans 
med sina medarbetare nådde en punkt där de upplevde hur de: ”[…] befann 
sig i ett läge då man faktiskt saknade kunskaper [om resultat].”754 Risken 

                                                             
749 Börjeson (2001). 
750 ”Från forskarvärlden talar man ibland – det finns många olika tungor – med förakt om den teorilösa 
forskning som Socialstyrelsen förespråkar. […]. Men också utvärderingar kan vara teoretiskt intressanta! 
Under hösten 2001 kommer några forskare (Siv Nyström, Haluk Soydan och Kari Jess) att publicera ett par 
rapporter i Socialstyrelsens regi som jämför olika frivårdsinsatser för personer där kriminalitet och missbruk 
ingår i ’symtombilden’. Deras studie är genomförd på ett sätt som innebär en början till en lösning på ett 
gammalt problem inom behandlingsforskningen och som går ut på att när man väl genomfört granskningen 
av de studerade åtgärdernas effekter, så har man inte en bra beskrivning av deras innehåll. Man känner till 
resultaten men inte resultaten av vad! Och då kan naturligtvis inte resultaten generaliseras. Forskarna har i 
detta fall åtminstone närmat sig problemets lösning genom att anlägga många mycket olika mätningar, och 
därmed kan man via en granskning av resultatens struktur på ett rätt kvalificerat sätt också beskriva 
innebörden av de fenomen man studerat.” Börjeson (200?). 
751  Börjeson (2001). 
752  Ibid. 
753 Börjeson var vid den tidpunkten verksam som chef vid Skå. Socialstyrelsen (2003).  
754 Börjeson (2003:82). 
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med bristen på kunskap om resultat var enligt Börjeson att man ”[…] kon-
serverar […] den felaktiga problemförståelsen och omsätter den i form av en 
kvasirationell men notorisk praktik.”755 

Lösningen på Skå blev, enligt Börjeson, att utgå från de två frågorna: (1) 
Vilken problematik arbetar vi med? (2) Vilka är resultaten av vårt arbete 
med barnen? Genom det nya sättet att arbeta med resultatfokus kom, enligt 
Börjeson, den sociala forskningen och praktiken att bli ”sammanflätade, inte 
åtskilda, verksamheter.”756 Arbetssättet följde, vad Börjeson kallade för pro-
blemseendets logik; en förståelse av problemets natur och en uppföljning av 
problemlösningens resultat.  

Genom sitt antologibidrag sammanfattade Börjeson grundidén med den 
pågående EBP-etableringen på följande sätt: ”Om man skall tala om makt i 
sammanhanget, verkar det mest rimligt att påstå, att hela idén går ut på att 
stärka den sociala sektorns position liksom för övrigt den sociala forskning-
ens genomslagskraft.”757 Han manade till överbyggnader mellan process- 
och resultatfokus inom den sociala forskningen och beklagade samtidigt 
forskningsstridigheter.758  

Börjeson uppmärksammade också förekomsten av olika tolkningar av 
EBP vid denna tid, samtidigt som han framhöll målrationaliteten som det 
gemensamma idealet.759 Om inte socialarbetaren kan motsvara målrational-
itetens anspråk, hävdade Börjeson, finns den betydande risken ”att 
socialarbetaren faller tillbaka på att handlägga ärendet korrekt som den pri-
mära ambitionen för det sociala arbetet.”760 Forskning och forsknings- och 
utvecklingsarbete behövde verka för att förhindra detta. ”Skiljer man den 
sociala praktiken från forskningen och kunskapserövrandet kommer denna 
praktik att utövas allt mer i blindo”, argumenterade Börjeson.761 

Enligt Börjeson kunde EBP bidra till att: ”De kunniga socialarbetarna blir 
mer än nu goda talesmän för de utsatta människorna. De blir bra på att be-
skriva utsatthetens villkor och blir svåra att argumentera mot när de kräver 

                                                             
755 Börjeson (2003:84). 
756 Börjeson framhåller särskilt studien 222 Stockholmspojkar av Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten, 
publicerad 1964, som ”[…] ett mästerstycke som den senare sociala forskningen haft svårt att mäta sig med.” 
757 Börjeson (2003:78). 
758 ”Forskning dödar inte forskning. Den inspirerar till nya forskningsuppslag, ofta i strid med rådande 
tanketraditioner. Intensiva insatser för att bättre förstå det sociala arbetets resultat kommer att inspirera 
studier med inriktning på behandlingsförloppens ’processer’ […].” Men med brasklappen att: ”[…] man 
kommer aldrig att väl förstå de kvalitativa innebörderna av processmaterialet om man inte därtill spanar efter 
verksamhetens resultat.” Börjeson (2003:89-90). 
759 ”Den gällande lagstiftningen markerar nästan alltid målrationaliteten som den överordnade principen. 
Socialarbetarens uppgift är, även om det finns undantag från regeln, att bland de handlingsalternativ som står 
till förfogande, finna den bästa lösningen för klientens del. Det anmärkningsvärda är att detta gäller i de flesta 
fall, även då socialarbetaren ingriper med tvångsåtgärder mot den enskilde.” Börjeson (2003:87). 
760 Börjeson (2003:88). 
761 Börjeson (2003:89). 
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resurser för att förändra dessa människors villkor.”762 Med detta frågade sig 
Börjeson: ”Kan man tänka sig en mer angelägen och värdig arbetsuppgift?”.  

 
Mossler och Stig 

Under 2003 konstaterade Mossler och Stig, ekonomer vid Socialstyrelsen, i 
en artikel i facktidskriften Socionomen, hur 1990-talet varit ”omstörtande” 
för socialtjänstens verksamhetsområden i Sverige.763 Mot bakgrund av detta 
framhöll de att det rådde brist på ett prioriteringsunderlag som utgick från 
mänskliga behov, istället för verksamhetsbehov.764 Mossler framhöll även 
vid en konferens samarrangerad av Statens folkhälsoinstitut och Allmänna 
Barnahuset att ”marknadshärmningen” inom kommunal verksamhet var ett 
problem.765 Hon betonade att det i budgeten inte framgick vad som ledde till 
kostnader för hela samhället. Mossler beskrev att det inom offentligt finansi-
erad verksamhet inte fanns några verkliga intäkter och formulerade 
konsekvensen av detta på följande sätt:  

Vi kan skära ned hur mycket som helst på kostnaderna utan att det syns på 

intäktssidan. Det betyder att vi måste hitta ett bättre sätt att beskriva vad det 

är vi gör och vilket värde det leder till. Det som är ’intäkter’ är de kostnader vi 

slipper som följd av ett bra socialt arbete och den välfärd som produceras. Det 

vi gör idag för barn har alltså ett värde för framtiden som vi kan se som 

sociala investeringar, som ger ’pay-off’ på sikt.766 

Mossler och Stig konkretiserade vari kunskapsbristen inom socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg bestod: 
  

                                                             
762 Börjeson (2006:41) 
763 ”Den kommunalekonomiska reformen 1993 innebar att kommunerna fick ett kraftigt utökat ansvar för 
prioritering mellan olika verksamheter och möjligheter att utforma verksamheten lokalt. Tre stora reformer – 
Ädelreformen, psykiatrireformen och handikappreformen – gav socialtjänsten nya ansvarsområden. Antalet 
personer över 85 år ökade med 40 procent. Barnomsorgen lämnades över till utbildningsförvaltningarna. 
Under några år försvann en halv miljon arbetstillfällen. Samtidigt kom 350 000 flyktingar och invandrare till 
Sverige. Arbetslösheten bland dem och bland ungdomar ledde till att socialbidragskostnaderna mer än 
fördubblades. Kostnaderna för socialtjänsten har mer än fördubblats under 1990-talet och utgör nu 36 
procent av kommunernas kostnader. Det beror i huvudsak på att medel förts över från hälso- och sjukvården 
genom de tre reformerna. Korrigerat för detta […] har resurserna till socialtjänsten ökat med 32 procent, 
främst genom omfördelning från annan kommunal verksamhet.” Mossler och Stig (2003a:27). 
764 Mossler och Stig (2003a). 
765 Bokedal (2002:22).  
766 Ibid. 
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I Socialstyrelsens allmänna råd för individ- och familjeomsorgen nämns som 

exempel på god kvalitet att den enskilde anser sig bemött med respekt, får 

tillräcklig information, att insatserna utformas efter behov och i samråd, att 

insatserna inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes och gruppers 

egna resurser samt att barnperspektivet särskilt beaktas. Det saknas nästan 

helt kunskap om i vilken utsträckning IFO lever upp till detta. Det finns få 

kvalitetsindikatorer och det förekommer sällan uppföljning av effekter av 

insatser eller av brukarsynpunkter.767 

 
När det gällde området barn-unga-familj konkretiserades problemförståel-
sen ytterligare: ”Barns bästa ska enligt SoL vara vägledande vid 
beslutsfattande och åtgärder. Enligt länsstyrelsernas sociala tillsyn finns det 
dock ingen enhetlig syn på vad begreppet barns bästa och barnperspektiv 
innebär.”768 Mossler och Stig menade vidare att: ”Det finns inte kunskap om 
i vilken utsträckning socialtjänsten lever upp till lagstiftningens krav att barn 
som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver.” 
Därmed slöt de sig till att: ”Det framstår som synnerligen angeläget att följa 
upp vården av barn och unga när det gäller innehåll, kvalitet, kostnader och 
effekter och systematiskt utvärdera skillnader mellan olika placeringsfor-
mer.”769  

Vad gällde missbruksvården konkretiserade Mossler och Stig grundpro-
blemet på följande sätt: ”Minskningen av antalet missbrukare som 
tvångsomhändertas motsvaras inte av en motsvarande utbyggnad av öppen-
vården. Det är heller inte möjligt att uttala sig om vilken effekt öppenvård 
har i förhållande till slutenvård.”770  

Mossler och Stig satte dock sin tilltro till den nationella programsats-
ningen för EBP. De var övertygade om programmets potential att ”bidra till 
ett långsiktigt bättre kunskapsläge”.771 För forskningens vidkommande beto-
nade Mossler metodpluralism: ”Jag kan inte se att det måste vara ett 
motsatsförhållande mellan reduktionistisk och humanistisk forskning. Båda 
metoderna behövs. Det är ofta lämpligt att alternera mellan dem och välja 
metod efter var man befinner sig i kartläggningen av ett fenomen.”772 

 
  

                                                             
767 Mossler och Stig (2003b:33). 
768 Mossler och Stig (2003b:34). 
769 Ibid. 
770 Mossler och Stig (2003b:35). 
771 Ibid. 
772 I Bokedal (2002:14). 
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Tengvald 
I en artikel publicerad 2001 beskrev Tengvald problemet med att socionomer 
många gånger fokuserar på rätten till bistånd istället för på resultatet av 
bistånd. Utvärderingsresultat av nya insatser jämfördes inte regelmässigt 
med resultatet av tidigare insatser. Tengvald beklagade att nya metoder 
spreds av ”entreprenöriella eldsjälar” som var duktiga marknadsförare och 
som själva stod för handledning. Det vore naivt, menade Tengvald, ”[…] att 
bortse från att personliga, ekonomiska incitament tillkommer i den faktiska 
styrningen av utvecklingsarbetet.”773  

En ökad evidensbasering var enligt Tengvald en grundförutsättning för att 
kunna ge klienter information om sociala insatser och för att kunna försvara 
resurssatsningar. Hon utgick från att ”[…] en systematisk, empiriskt baserad 
kunskapsutveckling av det sociala arbetet är det bästa sättet för socialarbe-
tarprofessionen att övertyga samhället i stort om nyttan, professionaliteten 
och effektiviteten i det arbete man utför. Det ger respekt till yrkesutövarna 
och är av värde för utvecklingen av klientarbetet.”774 

Med evidens avsåg Tengvald ”en glidande skala av mer och mindre säkra 
påståenden eller belägg för något.”775 Med detta förtydligade hon också sin 
kunskapsteoretiska grundhållning och EBP-projektets vetenskapliga ambit-
ionsnivå: 

För såvitt mig bekant är samhälls- och beteendevetare i gemen starkt 

medvetna om att idealet om exakt kunskap genom empiriska studier av 

sociala och individuella förhållanden är ouppnåeligt. […] Jag anser att 

provisorisk kunskap är bättre än ingen alls, under förutsättning att den 

empiriska kvaliteten på forskningsresultaten tydligt ’varudeklareras’. Jag 

anser också att empiriskt inriktade forskare skall sträva efter att öka 

tillförlitligheten och precisionen i sina studier.776  

 
Tengvald framhöll att EBP låg i linje med IFSW:s definition av socialt ar-
bete.777 Samtidigt identifierade hon ett antal försvårande omständigheter för 
ett införande av EBP inom socialtjänsten i Sverige, vid denna tidpunkt. Hon 
belyste att dåvarande lagstiftning (SoL 59 §) omöjliggjorde lokal uppföljning 
av resultat för klienter genom ett förbud mot så kallade sammanställnings-
register med känslig information. Ett annat problem var, enligt Tengvald, att 
socialtjänstens organisatoriska hierarki var administrativ och inte profess-

                                                             
773 Tengvald (2001:27). 
774 Ibid. 
775 Tengvald (2001:24). 
776 Tengvald (2001:23). 
777 Tengvald (2001a). 
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ionell. Ett tredje problem var att det vid särskilt komplicerade fall inte fanns 
någon möjlighet att samla och använda en samlad kompetens.778  

I ett kapitelbidrag till en antologi publicerad av Socialstyrelsen 2003, med 
anledning av det pågående nationella programmet för en kunskapsutveckl-
ing inom socialtjänsten, framhöll Tengvald vikten av en förskjutning mot en 
ökad grad av målrationalitet i socialtjänsten. Hon citerade professor Bengt 
Börjeson som betonat vikten av att upprätthålla målrationaliteten i socialt 
arbete, samtidigt som han beklagat ”den sorgliga sanningen” – att social-
tjänsten inte lyckats övertyga om att den står på klientens sida.779 Tengvald 
argumenterade för att en ökad målrationalitet inte stod i strid med hän-
synstaganden av komplexitet.780 Hon framhöll också att: ”Eftersom 
förtroendefulla relationer kan vara så betydelsefulla i det sociala arbetet, 
finns det anledning att försöka synliggöra deras värde för arbetets resultat 
mer för omvärlden […].”781 

Tengvald jämställde begreppen kunskapsbasering och evidensbasering 
och anslöt sig till Sacketts definition av EBM.782 En kunskapsbildning för en 
evidensbaserad praktik inom socialtjänstens kärnverksamhet behövde utgå 
från bedömnings- och utredningsfasen respektive utförandefasen.783 

Grundfrågan måste enligt Tengvald vara: ”Vilka typer av 
insatser/arbetsmetoder är verkningsfulla för vilka grupper av klien-
ter/brukare under vilka omständigheter?”784  

För en relevant kunskapsproduktion för en kunskapsbaserad socialtjänst 
framhöll Tengvald två centrala frågeställningar: ”(1) Vad är viktigt att ta reda 

                                                             
778  Tengvald (2001a). 
779 ”[…] Man spelar ett högt spel om man ifrågasätter målrationaliteten för socialtjänstens vidkommande. 
Denna rationalitet förutsätter ju att det är klientens behov och anspråk som är målet för verksamheten. 
Medicinens exempellösa prestige i medborgarnas ögon är att man är övertygad om att målsättningen för 
verksamheten är omsorg om patientens välbefinnande och hälsa. Socialtjänsten har aldrig övertygat 
medborgarna på denna punkt – att den står på klientens sida och att man vill utveckla metoder som allt bättre 
skall tillgodose klientens bästa. Detta är, tror jag, den sorgliga ’sanningen’.” (Börjeson 2002, s. 126). Tengvald 
(2003:30). 
780 Hon citerade återigen Börjeson som hade noterat att: ”Man har uppfattat att det ensidiga förordet för en 
inriktning på målet för verksamheten innebär en reduktion av de komplexa och mellanmänskliga processer 
som är det sociala arbetets verkliga kännetecken.” Tengvald (2003:31). 
781 Tengvald (2003:31). 
782 Med referenser till Socialstyrelsen (2000), Fisher (2002) och Sheldon och Chilvers (2000). Hon skrev: 
”Att man i professionellt socialt arbete bör eftersträva att använda arbetssätt och metoder baserade på 
’kunskap’ om deras verkan, är tankegångar som i Sverige och ibland även utomlands fått samlingsnamnet 
’kunskapsbaserat socialt arbete’ […]. Internationellt är det vanligare med termen ’evidensbaserat socialt 
arbete’ […]. Evidensbaserad praktik kan – och bör – alltså ses som en betydelsefull del i dagens 
verksamhetsutvecklingsidéer inom välfärdstjänsteområdet.” Tengvald (2003:27). Karin Alexanderson skriver 
att syftet med att använda begreppet kunskapsbaserad var ”[…] att det inte bara är forskningsevidens utan 
även andra former av kunskap som har betydelse när beslut om insats ska fattas i det sociala arbetet.” 
(2006:1). Detta var enligt Alexandersson också skälet till att den brittiska organisationen RiP inom det sociala 
området hade valt begreppet Evidence Informed Practice (EIP) istället för Evidence Based Practice. Jfr även 
med det medicinska exemplet. 
783 Tengvald (2003a:32-33). 
784 Tengvald (2003:35). 
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på om en klient (före, under och efter insats)? – för klientinformation som 
empiriska indikatorer, och (2) Vilket innehåll ska ingå i insats för att insat-
sen ska få visst namn? – för en enhetlig terminologi.” Med detta illustrerade 
Tengvald en kunskapsbildningsprocess nerifrån och upp där begreppsdefi-
nitioner och empiriska indikatorer utgjorde det nedersta trappsteget, följt av 
lokal uppföljning, därefter jämförande studier av olika interventioners ef-
fekter, och överst systematiska forskningsöversikter.785 Samtidigt som 
Tengvald betonade vikten av långtidsuppföljningar konstaterade hon att det 
ditintills saknats laglig rätt att dokumentera sådana.786  

När det gällde forskningens bidrag till en kunskapsbaserad socialtjänst 
skrev hon följande:  

Särskilt de grundteorier som säger något om de ’mekanismer’ som är i 

funktion – ’mekanismer’, kring vilka fungerande arbetssätt potentiellt kan 

byggas upp – är en viktig kunskapsgrund. […] Men det finns gap mellan 

’grundforskningen’ och arbetsmetoderna. Även om en sådan mer allmän 

kunskapsgrund, särskilt om den visat sig stämma när den prövats i empiriska 

studier, ger gott hopp om att arbetsmetoder som baseras på den också ger 

positiva resultat, ger den inte direkta svar på frågan om och i vilken 

utsträckning åtgärderna har en positiv effekt. Kan forskning om detta bidra 

till att förstärka socialarbetarnas gemensamma kunskapsbas?787  

Ett problem som Tengvald identifierade i sammanhanget var forskarsam-
hällets oenighet kring kvalitetskrav på forskning om sociala insatsers värde 
och klienteffekter. Med referens till Haluk Soydan uttryckte hon dock viss 
tillförsikt genom ett pågående utvecklingsarbete, bland annat inom Coch-
rane och Campbell Collaborations, ”[…] som vi kan förvänta leder till 
minskad fundamentalism kring kvalitetskraven.”788 Samtidigt rådde, enligt 
Tengvald, en brist på relevanta undersökningar. Det förelåg även svårigheter 
att sammanställa studier.  

Tengvald beskrev införandet av EBP som en balansakt mellan de mytolo-
giska odjuren Scylla och Charybdis i Odyssén. Scylla var rädslan för en 
robotisering genom forskningsanvändning, medan Charybdis var ett alltför 
stort hopp till enkelt applicerbara forskningsresultat. Tengvald betonade att 
forskningsresultat inte skulle betraktas som handlingsföreskrivande utan 
snarare som ett besluts- och handlingsstöd i det praktiska klientarbetet. 
Tengvald formulerade sin vision på följande sätt:  

                                                             
785 Tengvald (2003:48). 
786 Tengvald (2003:39). 
787 Tengvald (2003:40). 
788 Tengvald (2003:42). 
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Ett framtida ideal borde vara att det sociala arbetet består av både unika 

möten med enskilda människor och av en strävan att basera tillämpning och 

kontinuerlig utveckling av arbetsmetoderna i socialt arbete på god och 

tillförlitlig information om vilka resultat man med hjälp av olika insatser kan 

åstadkomma.789  

Vid en IMS-konferens 2006 framhöll Tengvald vikten och värdet av ett så 
kallat förbättringstänkande som hon definierade som ”[…] att man beskriver 
klientens livssituation, funktionsförmåga och livskvalitet dels före, dels efter 
en insats för att bedöma om det skett en förbättring.”790 Hon menade att 
denna typ av kunskapande leder till en beprövad erfarenhet, något som ”[…] 
kan leda vidare till en utveckling av professionen och ge det sociala arbetet 
en egen kunskapsbas.”791 Syftet med att införa EBP formulerades därmed till 
att utvärdera ’lovande metoder’ och ’goda exempel’ för att utveckla en ge-
mensam kunskapsbas för socialt arbete. Med detta betonade Tengvald också 
EBP:s betydelse för att etablera en förtroendefull relation mellan socialar-
betare och klient i det direkta klientarbetet:  

I den goda relationen mellan socialarbetare och klient ingår att kunna berätta 

vad olika lämpliga insatser går ut på, hur lång tid de tar, vad som kommer att 

ingå i dem, hur det brukar gå för dem som fått dem och så vidare. Att kunna 

lämna sådan information medverkar i allra högsta grad till att skapa en för-

troendefull relation.792  

 
Tengvald gjorde även en distinktion mellan evidensbaserade metoder och 
evidensbaserad praktik (enligt Sacketts m.fl. definition).793 För forskningens 
vidkommande förtydligade hon att: ”[…] all forskning i socialt arbete givetvis 
inte ska handla om sociala insatser och deras effekter. Studier som syftar till 
att göra samhället mer demokratiskt och till att förbättra livsvillkoren för allt 
fler är ett viktigt forskningsområde, precis som organisations- och 
djupstudier av olika slag.”794 Hon betonade också att olika frågeställningar 
har relevans, och kräver olika forskningsmetoder: ”Vissa centrala frågor 

                                                             
789 Tengvald (2003:36). 
790 Analys av resultat (grad av förbättring) ska göras i relation till utgångsläget och arbetsinsatser, och inte i 
termer av om mål uppfyllts helt, delvis eller inte alls. Tengvald skrev år 2008 att: ”Därför är en god kunskap 
om den egna verksamhetens resultat för olika målgrupper ett viktigt kunskapsunderlag i utvecklingsarbetet. 
Det är mot sådan lokal kunskap som effektutvärderingarnas information om ’nya’ insatser ska relateras.” 
Tengvald (2008:28). 
791 I intervju Ljunggren (2006:4). 
792 Tengvald (2006). 
793 Lukács (2005). 
794 I intervju Ljunggren (2006:2-3). 
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kräver statistiska sammanställningar, men rena beskrivningar behövs också 
och i vissa lägen är djupstudier av stort värde.”795  

Tengvald poängterade att införandet av EBP i socialt arbete inte innefat-
tade syftet att ”nagla fast enskilda socialarbetare eller en hel verksamhet för 
dåliga resultat”.796 För de med farhågor om EBP som verktyg för nedskär-
ningar menade hon att ”IMS begränsade erfarenheter talar inte för att 
strävan efter evidens leder till nedskärningar […] Från lokala exempel har vi 
också intrycket att det snarare blir svårare att lägga ner en verksamhet när vi 
har evidens för en god eller hyfsad förbättring”.797  

I ett senare antologibidrag förankrade Tengvald EBP-tankegångarna i So-
cialtjänstlagen 1994: 1§ Socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet, 
och 2§ Socialtjänstens verksamhet skall bedrivas målinriktat och följas upp 
och utvärderas.798 Tengvald betonade att det krävs särskild kunskap för att 
göra rätt saker, och att mer resurser till att göra fel saker inte leder till bättre 
resultat.799 En särskild utmaning som identifierades var att: ”Dagens organi-
sation är inte uppbyggd på ett sätt som gör att systematisk uppföljning av 
brukare lätt låter sig införas i verksamheterna.”800  

Inför sitt avslut som chef för CUS (som då blivit IMS) reflekterade Ten-
gvald över sin egen roll i förändringsarbetet för EBP: ”Det jag är mest ledsen 
över är att jag inte förstod att jag uppfattades som fyrkantig. Det berodde på 
att vissa grundhållningar är självklara för mig. Kanske har jag genom att inte 
förstå det, bidragit till vissa motsättningar.”801 

 
13.2.4 Fullskaleförsök 

Inom ramen för den nationella programsatsningen var det största projektet 
Försöksverksamhet med en systematisk koppling mellan socialtjänst, högre 
utbildning och forskning.802 Det genomfördes mellan åren 2001 och 2003. 
För att erhålla medel för att prova någon av integrerringsformerna fullska-
leförsök eller så kallade kombinationstjänster (mellan universitet och 
socialtjänst) krävdes ansökan i konkurrens.803 En internationell bedömar-

                                                             
795 Tengvald (2006).  
796 I intervju Ljunggren (2006:2). 
797 I intervju Ljunggren (2006:3).  
798 Tengvald (2008). 
799 Samtidigt framhöll hon att kunskapsbehovet ser olika ut för olika aktörer inom socialtjänsten. Brukare 
vill veta vad en insats innebär och vilket resultat som kan förväntas. De som ska ta fram underlag för eller 
fatta beslut om insats behöver kunskap om vilken insats som skulle fungera för den enskilde. Ledningen har 
ansvar för och behöver därför information om hela organisationens funktionssätt. Politiker i socialnämnd 
eller motsvarande har nytta av information om kostnad i relation till resultat. Tengvald (2008) 
800 Tengvald (2008). 
801 I intervju Ljunggren (2006:3). 
802 Med en tilldelning av 35 miljoner kronor (av projektbudgeten på ca 50 miljoner kronor). 
803En kortfattad förteckning och några sammanfattande nedslag gjordes av Engström (2009). 
Genomförandet av respektive fullskaleförsök beskris mer utförligt i lokala avrapporteringar. Se Svensson et al. 
(2008) Bergmark och Lundström (2007), Andersson (2006), Blom och Morén (2006), Tops och Sunesson 
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grupp gjorde urvalet bland universitet och kommuner (socialtjänster och 
FoU-enheter). Jan-Håkan Hansson, docent i socialt arbete och sedermera 
rektor vid Ersta Sköndals högskola, var projektledare för delprojektet. 

 
Hansson 

Jan-Håkan Hansson återanslöt bland annat i en artikel i Nordisk Socialt 
Arbeid år 2003 till Sacketts definition för EBP och argumenterade för att 
införandet av EBP var rimligt att förstå i termer av en professionalisering av 
ett välfärdsområde.804 Han noterade liknande debattinlägg i socialt arbete 
som professor Armelius tidigare identifierat inom psykoterapiområdet.805 
Samtidigt poängterade han att ”Ett kännetecken för många texter som dis-
kuterar så kallad evidensbaserad praktik och evidensbaserad kunskap i ett 
kritiskt perspektiv är att man tillskriver företeelserna egenskaper företrä-
darna aldrig har argumenterat för.”806  

Genom sin debattartikel betonade Hansson den målrationalitet som han 
menade att EBP bygger på som: ”[…] handlar om att kvaliteten i det pro-
fessionella arbetet avgörs av vilka konsekvenser det medför för den enskilde 
klientens eller brukarens del.”807 Han förtydligade på följande sätt vad väl-
grundad kunskap om konsekvenserna för brukaren innebar: 

I det här sammanhanget är det viktigt att lyfta fram både kunskap som 

sammanställts i enskilda ärenden och i det lokala organisatoriska 

sammanhanget, och sådan kunskap som gör anspråk på att vara mer 

generell. Det kommer ibland att betyda att om man vill veta något med rimlig 

grad av vetenskaplig säkerhet, så behöver man arrangera studier där man 

använder kontrollgrupper, där man använder longitudinella ansatser som 

innebär att man behöver samla in mycket information över lång tid om 

enskilda individer.808 

I ett antologibidrag betonade Hansson att utgångspunkten var en förbätt-
ringstanke ”[…] där vetenskaplig kunskap bör tillmätas en större betydelse 

                                                                                                                                               
(2006a, 2006b), Rasmussen (2006), Salonen (2005), Gynnerstedt (2005), Laanemets och Svensson (2005a, 
2005b) Eriksson och Grönberg Eskel (2005), Jonsson (2005). 
804 Hansson (2003b). 
805 Hansson (2003b). Se även kapitlet EBP-etableringen inom olika fält. 
806 Hansson (2003b:194). Två exempel på detta var enligt Hansson tidigare publicerade inlägg av Angel 
respektive Månsson. Till exempel menade Hansson att Angels tolkningar byggde på sammanblandningar av 
det praktiska arbetets innehåll och den forskning som bedrivs om denna praktiks resultat. Hansson 
(2003b:194). 
807 Hansson problematiserade detta i förhållande till exempelvis tvångsvård: ”Även i de situationer där 
möjligheten att välja är starkt begränsad är det ändå en viktig utgångspunkt att den enskilde klienten eller 
brukaren genom välgrundad information får möjlighet att diskutera sin egen behandling mot bakgrund av 
mer välgrundad kunskap om möjliga konsekvenser och att anhöriga också kan vara delaktiga i denna 
process.” Hansson (2003b:195). 
808 Hansson (2003b:195). 
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än idag.”809 Han menade att en ökad grad av målrationalitet var nödvändig 
för detta ändamål och framhöll vikten av ”[…] den typ av kunskap som äger 
sådan genomskinlighet att den blir kritiserbar på ett konstruktivt sätt.”810 

Hansson efterlyste ett ökat intresse för det sociala arbetets resultat och tog 
hjälp av professor Börjeson för att argumentera för detta. Som ett gott exem-
pel framhöll han en rapport från CUS, publicerad 2002, Med arbete som 
insats. Klienteffekter och samhällsekonomisk lönsamhet i socialt arbete av 
Siv Nyström, Haluk Soydan och Kari Jess. Hansson citerade Bengt Börjeson 
som i ett särskilt förord till rapporten menade att: 

[…] man i den refererade studien visar att välstrukturerade insatser faktiskt kan 

göra god nytta och hjälpa människor till ett bättre liv. På det sättet utmanar 

studien och dess resultat flera årtionden av behandlingspessimism och pekar på 

betydelsen av forskning kring det sociala arbetets vardagliga praktik.811 

 
Om genomförandet och uppföljningen 

Knutet till Stockholms universitet etablerades Centrum för Kunskapsut-
veckling i Praktiken under ledning av professorerna Anders Bergmark och 
Tommy Lundström samt Fil Dr Ann Palm. Knutet till Umeå universitet var 
Kompetenscentrum i Norr med professor Lennart Nygren som projektle-
dare. Vid Växjö universitet var Tapio Salonen projektledare för Sociorama, 
Kunskapsbaserad socialtjänst i Helsingborg/Lund drevs under ledning av 
Sune Sunesson och vid Adela i Jönköping var Kerstin Gynnerstedt projektle-
dare.812 

Projektchefen Jan-Håkan Hansson formulerade sina förväntningar på ef-
fekter av det första delprojektet på följande sätt: ”Det kommer att dröja ett 
antal år innan vi kan få ordentliga svar på frågor om den typen av modellför-
sök kan bidra till en praktik som i högre utsträckning än hittills kommer att 
kunna styras av kunskap som vilar på gedigen vetenskaplig grund.”813 Han 
skrev vidare att:  
  

                                                             
809 Hansson (2003a:11). 
810 Hanssson (2003a:19). Som ett gott exempel på genomskinlighet och därmed kritiserbarhet angav han 
SBU:s kunskapsöversikt från 2002 om missbrukarvård, som bland andra professor Anders Bergmark och 
professor emeritus Bengt Börjeson granskat. Se till exempel Socialstyrelsen (2002:46, not 32). 
811 Hansson (2003a:17). 
812 Se till exempel Engström (2009). 
813 Hansson (2003). 
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Långsiktigheten är viktig att betona i detta sammanhang. Ingen tror förstås 

att kunskapsutveckling, så som vi diskuterar den i det här sammanhanget går 

att åstadkomma inom ramen för en traditionell projektperiod. Det krävs 

mycket längre tidshorisonter. Ett antal frågor kan ändå spegla en del av 

förhoppningarna om vad som kan ha hänt: Hur är grundutbildningen inom 

högskolan dimensionerad och förnyad? Hur ser specialistutbildningarna och 

forskarutbildningen ut? Vilka forskningsprojekt har realiserats? Hur har 

forskningsresultat börjat användas som stöd för det praktiska arbetet? Hur 

har brukare och klienter börjat användas som stöd för det praktiska arbetet? 

Hur har brukare och klienter börjat involveras? Och viktigast till sist: Vad har 

blivit bättre för den enskilde brukaren eller klienten?”814  

 
En utvärdering genomfördes av en nationell utvärderargrupp under ledning 
av tidigare statsrådet Bengt Westerberg (som vid tiden för utvärderingens 
avslut också kom att väljas in i IMS, tidigare CUS, styrelse).815 Avrapporte-
ringen gjordes innan projektets formella avslut, under 2003, och då 
användes benämningen kvalificerad uppföljning av slutprodukten.816  

Av uppföljningen framgick bland annat att gruppen hade övertygats om 
att delprojektet, med fullskaleförsök och FoU-lektorat, hade bidragit till att 
skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete för en kunskapsbaserad 
socialtjänst. Kommittén refererade den tidigare genomförda kartläggningen 
av Bergmark och Lundström om förutsättningarna för ett kunskapsbaserat 
socialt arbete och konstaterade mot bakgrund av denna att: ”Så långt tyder 
undersökningsresultaten på att en förstärkt kunskapsutveckling inom soci-
altjänsten skulle ha ett mycket starkt stöd bland de yrkesverksamma817, men 
samtidigt också […] att hindren för en sådan utveckling framförallt står att 
finna i socialtjänsten som organisation”818. Utredarna föreslog i sina slutsat-
ser inrättandet av ett Socialforskningsinstitut i samarbete med Institutet för 
Metoder i Socialt arbete (IMS, tidigare CUS) och möjlig AT-tjänstgöring för 
socionomer. Gruppen framhöll också en tilltagande specialisering som en 
nödvändig åtgärd för ämnets fortlevnad.819 
                                                             
814 Hansson (2003a:23). 
815 Westerbergs utvärderingsgrupp utgjordes av Per-Olof Forsblom, dåvarande ordförande för Föreningen 
Sveriges Socialchefer (och sedermera också ledamot i IMS styrelse), professor Margareta Bäck-Wiklund (vid 
Göteborgs universitet) samt kommitténs sekreterare Fil. Dr. Martin Börjeson (sedermera studierektor vid 
Ersta Sköndals högskola). Socialstyrelsen (2005). 
816 Socialstyrelsen (2005).  
817 Socialstyrelsen (2005:68). 
818 Socialstyrelsen (2005:71). Jfr Socialstyrelsen (2002). 
819 ”Nya forskningsuppgifter formuleras […] i förhållande till tidigare forskningsrön. Den i stort sett 
nödvändiga och oundvikliga följden av detta blir en tilltagande specialisering. En sådan sker med andra ord 
också i socialt arbete och kanske måste den ske om ämnet skall kunna konkurrera om forskningsmedel och 
därigenom överleva på längre sikt. […] Den nödvändiga specialiseringen kan komma att leda till en 
avsmalning av det sociala arbetes forskningsområde. Detta kan i sin tur komma att förstärka den 
obalanserade kunskapsutveckling i förhållande till praktikfältets olika delområden som vi […] kan skönja.” 
Socialstyrelsen (2005:86). Jfr Sommerfelds (2005) analys, se det tidigare kapitlet om analyser av EBM/EBP. 
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13.3 IMS 2004-2008 
År 2003 flaggade Jan-Håkan Hanssson för att ett metodinstitut skulle in-
rättas som en stödinsats för att etablera EBP: ”För att garantera 
långsiktighet och nationell samordning i metodutvecklingsfrågor kommer 
Socialstyrelsen att inrätta ett nationellt metodinstitut för socialtjänsten från 
och med 2004.”820 Även Tengvald, tillträdande chef för det nya Institutet för 
utveckling av Metoder i Socialt arbete (IMS), beskrev det som ett viktigt re-
sultat av den nationella programsatsningen.821 Samtidigt skrev 
professorerna Anders Bergmark och Tommy Lundström i en artikel publice-
rad i facktidskriften Socionomen: ”Mot bakgrund av de svårigheter att 
jämföra kunskapssammanställningar som ju tidigare pekats ut av CUS, kan 
det tyckas en smula märkligt att man återigen tar på sig denna uppgift.”822 

2004 ersattes det tidigare CUS823 av IMS som gavs den engelska benäm-
ningen the Institute for Evidence-based Social Work Practice. Institutet 
beskrevs i ett av de egna nyhetsbreven som en motsvarighet till Social Care 
Institute for Excellence (SCIE) i Storbritannien.824 IMS hade ett avgränsat 
produktions- och ett kommunikationsuppdrag. Huvuduppgifterna var att: 
”[…] förse det sociala området med kunskapsöversikter, stödja/genomföra 
effektstudier, stödja utveckling av systematiska bedömningsmetoder samt 
sprida information om resultat. ”825 Det tydliggjordes att det i uppdraget inte 
ingick att: ”[…] göra strategiska analyser av vilka strukturella åtgärder som 
skulle kunna främja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.”826  

Vid IMS invigning den 8 oktober 2004 var professor Ed Mullen från Co-
lumbia University i New York inbjuden som huvudtalare. Han gav i sitt tal 
sitt stöd till etableringen av ett institut: ”I expressed strong support for the 
new Institute recognizing that it was one of very few institutes to have been 
established in social work in the entire world.”827 Även dåvarande socialmi-
nister Morgan Johansson var inbjuden och uttryckte vid sitt tal sin 
övertygelse om EBP:s värde för och varaktiga fotfäste i socialt arbete.828 
                                                             
820 Hansson (2003:22). 
821 I intervju med Ljunggren (2006). Etableringen bekrivs också av Sundell, Soydan, Tengvald och Anttila 
(2009:715) som ”[…] a new strategy developed by national policy makers to bridge the gap between 
knowledge production and practice.” 
822 Bergmark och Lundström (2006:108). 
823 Se det tidigare kapitlet om CUS. 
824 IMS-Nytt Nr 1 2007. Även i Nytt från Socialstyrelsen Nr 13 2007.  
825 IMS hemsida. 
826 SOU (2008: 126). Detta uppdrag svarade istället en utredning av Kerstin Wigzell mot under 2008. Se 
senare kapitel Utredning om EBP inom socialtjänsten 2008. 
827 Mullen (2006c:23). 
828 ”Jag är övertygad om att den kunskapsbaserade socialtjänsten har kommit för att stanna. Vi kan se 
invigningen av IMS som ett bevis på det. […] I situationer där socialtjänsten tvingas agera måste man klart 
och tydligt kunna visa vilka överväganden man gör och på vilka grunder. […] Allra mest att vinna på utvecklad 
kunskap inom socialtjänsten har nog de som är beroende av socialtjänstens insatser, d.v.s. brukarna. 
Utvecklingen kommer att ge dem större möjligheter att bedöma och påverka insatserna. […] 
Kunskapsutvecklingen är också viktig för dem som arbetar inom socialtjänsten. En verksamhet som i hög 
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Fram till och med år 2009 gavs IMS regeringsstöd med sju miljoner kronor 
per år.829 Robert Eriksson, professor vid Socialforskningsinstitutet (SOFI) 
vid Stockholms universitet, valdes som ordförande i IMS styrelse.830 Tidigare 
statsrådet och folkpartiledaren Bengt Westerberg blev professor Erikssons 
efterträdare.831  

Institutets första chef Karin Tengvald, hennes efterträdare Knut Sundell, 
deras rådgivare Haluk Soydan samt forskningschef Sten Anttila beskrev i en 
artikel publicerad 2009 nödvändigheten av ett top-down tryck och policy-
drivna processer för en EBP-etablering i Sverige.832 Med detta beskrev de 
också hur IMS arbetade för att uppnå legitimitet hos tre grupper av intres-
senter: politiker, socialarbetare och universitetsbaserade forskare. Vid IMS 
utvecklades enligt forskarna följande policy gentemot målgruppen socialar-
betare:  

[…] that it is wiser to give social workers the general information that it is 

unethical not no use the information on effective and noneffective 

interventions (what works and what does not work), instead of elaborating on 

confusing technical discussions such as how to evaluate an intervention or to 

control for covariates. The social work community seems to be receptive to the 

argument on the ethical aspects of interventions.833 

I staben vid IMS ingick även journalister och socialarbetare med uppgiften 
att verka för forskningsspridning gentemot skilda målgrupper: 

  

                                                                                                                                               
grad bygger på kunskap och beprövad erfarenhet påverkar arbetsvillkoren för de yrkesverksamma. Det 
kommer att leda till ökad självkänsla och yrkesstolthet och ge större möjligheter till diskussion inom 
professionen såväl internt som externt. På så sätt kan statusen på det sociala arbetet höjas.” Morgan 
Johansson tal, se IMS hemsida. Jfr invigningen av NISW i det brittiska exemplet. 
829 SOU (2008). 
830 År 2009 utgjordes enligt IMS hemsida styrelsen av: Anders Björklund, professor, Institutet för social 
forskning, SOFI, Stockholms universitet, Stockholm; Åsa Börjesson, avdelningschef Socialstyrelsen, 
Stockholm; Susann Forsberg, avdelningschef, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm; Per-Olof Forsblom, 
utvecklingschef, Uppsala Produktion vård och bildning samt ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer, 
Uppsala; Margareta Hydén, professor, Linköpings universitet, Tema barn, Linköping; Maria Lundgren, jurist, 
Väröbacka; Terje Ogden, professor, Senter for Atferdsforskning, Unirand, Universitetet i Oslo, Norge; Tapio 
Salonen, professor, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Ivosa, Växjö universitet, Växjö; Mats 
Thorslund, professor, Ageing Research Center, Karolinska institutet och Äldrecentrum, Stockholm; Sabina 
Wikgren Orstam, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm; Nils Åkesson, direktör Statens 
institutionsstyrelse, SiS, Stockholm. 
831 Westerberg var även ordförande för den utvärderingsgrupp som följde upp det nationella projektet med 
fullskaleförsök.  
832 ”This top-down pressure and support is necessary but not sufficient in the long run to introduce and 
sustain use of EBPs.” Sundell et al. (2009:720). 
833 Sundell et al. (2009). 
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The task of a third division is to disseminate research results to the three target 

groups, of which social workers make the primary group. One key group of 

professionals in this context is the social work agency managers. Their 

approval and support of the implementation of innovative methods that work 

is crucial for successful implementation. The other two target groups are the 

local and central government decision makers and government agencies. […] 

The communications strategy of the institute emphasizes the value of direct, 

face-to-face communication as an effective means of impacting an external 

audience.834 

Enligt Sundell m.fl. föreläste under 2007 och 2008 IMS’ drygt 40 medarbe-
tare vid 160 sammankomster per år och mötte över 10 000 socialarbetare.835 
 

13.3.1 Sundell 
Knut Sundell betonade tillsammans med medförfattare, i en artikel publice-
rad 2006, att det inte var tillräckligt med teoretiskt grundade insatser i 
socialt arbete utan att dessa även behövde utvärderas, för att belägga att 
insatserna på en miniminivå inte leder till skada. Att klienter upplever insat-
ser som bra eller att bekräfta en förändring ansågs inte som ett tillräckligt 
underlag. För säker kunskap om effekter framhölls istället en mer experi-
mentell inriktning. Sundell m.fl. efterfrågade regionala FoU med 
experimentell inriktning liksom en EBP-utbildning. Sundell m.fl. ansåg vi-
dare att det var skäligt att inte bara staten, utan också kommunerna bidrog 
ekonomiskt till experimentella studier i socialt arbete.836  

I en artikel publicerad 2007 betonade Sundell och medförfattare tre kun-
skapskällor – klient, professionell och vetenskap – som en förutsättning för 
EBP.837 Samtidigt betonade de att IMS hade fokus på kunskap om hur stan-
dardiserade instrument och metoder fungerar och att ”[…] en betydande del 
av evidensbaseringsarbetet därmed ligger utanför IMS’ ansvarsområde”.838 I 
en intervju genomförd av Lindstedt 2007 bekräftade Sundell att EBP medför 
mer manualstyrda och standardiserade metoder men att det ”[…] runt dem 
finns ett ganska stort handlingsutrymme.”839 Genom intervjun kommente-
rade Sundell det svala mottagande av EBP på följande sätt: ”Om man 
betänker att de socionomer som jobbar idag har genomgått en utbildning där 
de – lite hårdraget – har fått lära sig att effekterna av socialt arbete inte går 
att mäta. Då är det fullt logiskt att man tvivlar och inte hoppar på tåget di-
rekt när ett annat perspektiv presenteras.”  

                                                             
834 Sundell et al. (2009:718). 
835 Sundell et al. (2009). 
836 Sundell et al. (2006). 
837 Sundell et al. (2007). 
838 Ibid. 
839 Lindstedt (2007:24). 
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Även om intresset för evidensbaserad praktik hade ökat menade Sundell att 
det återstod mycket att göra. Två viktiga utmaningar som han framhöll vid 
denna tidpunkt var bristande kunskaper om vad som var effektivt840 samt att 
tillhandahålla praktiker forskningsresultat.  

I ett kapitelbidrag till IMS antologi Evidensbaserad praktik i socialt ar-
bete, publicerad 2008, beskrev Sundell innebörden av effektutvärdering och 
problemet med den rådande bristen på effektstudier: 
 

Förutsättningen för en evidensbaserad praktik är att det finns effektstudier 

som visar vilka insatser som är mer effektiva än andra. Idag råder emellertid 

en påtaglig brist på effektutvärderingar. I Campbell Collaborations databas 

över forskning om sociala, psykologiska, pedagogiska och kriminologiska 

utvärderingar sedan 1950 finns närmare 12000 randomiserade studier.” (jfr 

350000 inom medicin). […] Andelen effektutvärderingar som rör socialt 

arbete är alltså förvinnande liten i jämförelse med all annan forskning som 

görs inom området. Haluk Soydan (2008) uppskattar andelen till minde än en 

(1) procent.841  

 
Sundell betonade effektstudiers rötter i Poppers vetenskapsteoretiska krav 
på falsifierbarhet; att en vetenskaplig teori ska kunna säga vad som inte får 
ske om den ska vara sann.842 När det gällde effektstudier betonade Sundell 
att jämförelse är nödvändig. Utmaningen vid effektstudier var att relatera 
utfall till intervention med hjälp av kontroll på alternativa påverkande fak-
torer.843  

Sundell menade att olika typer av effektutvärderingar kunde rangordnas i 
termer av trovärdighet. Själv anslöt han sig till följande rangordning (där 5 
var högst): (5) randomiserat kontrollerade utvärderingar (4) icke-randomi-
serade utvärderingar med jämförelsegrupp (3) för- och eftermätningar utan 
jämförelsegrupp (2) sambandsstudier (1) experts åsikter. Sundell menade att 
rangordningen i sig hade visst vetenskapligt stöd.844 Samtidigt betonade 
Sundell: ”Att ställa olika typer av forskning mot varandra är inte fruktbart. 
                                                             
840 Sundell betonade att syftet med effektutvärderingar inte var att förklara utan att undersöka effekter. 
841 Sundell (2008:85). I sammanhanget kan nämnas att Socialstyrelsen under 2007 publicerade en 
kunskapsöversikt skriven av Karin Mossler Att mäta effekter av socialtjänstens insatser. Mossler författade 
rapporten utifrån en forskningsgenomgång av professsor Björn Lindgren och Kristian Bolin vid Lunds 
universitets centrum för hälsoekonomi (LUCHE), Vårdalinstitutet, och förslag framarbetade av intern 
arbetsgrupp vid Socialstyrelsen (där representanter för olika enheter skrivit fram målformuleringar för olika 
verksamheter.) Därutöver hade även Marin Börjeson, Anders Printz och Ulla Jergeby lämnat egna textbidrag. 
Genom Åsa Börjesson, avdelningschef, formulerade arbetsgruppen förhoppningen: ”[…] att denna rapport ska 
stimulera arbetet med att utveckla metoder för att beskriva effekter av insatser inom socialtjänsten.” 
Socialstyrelsen (2007:3). 
842 Med detta klargjorde Sundell också grundhållningen att det är bättre att missa en sann skillnad (typ I) än 
att betrakta en falsk skillnad som sann (typ II). 
843 I behandling av unga skulle enligt Sundell alternativa faktorer, vid sidan av själva behandlingen, kunna 
vara till exempel social mognad eller nytt umgänge. 
844 Sundell (2008:73). 
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Olika forskningstraditioner kan istället stödja varandra.”845 Istället för att 
särskilja kvalitativa från kvantitativa studier ville Sundell upprätta en di-
stinktion mellan kvalitativ och kvantitativ analys.846  
 

13.3.2 Om verksamheten 
Resultat av IMS arbete för att stödja och genomföra effektstudier var enligt 
Knut Sundell bland annat genomförandet av en randomiserad studie av fa-
miljerådslag, en randomiserad studie av insatsen Komet inom svensk 
grundskola (som Sundell själv var med om att importera) och en randomise-
rad studie av multisystemisk terapi (MST) för unga med beteendestörning 
som initierades av Tengvald.847 MST implementerades i svenska kommuner 
efter en import från USA år 2002.848  

Genom Tina Olssons avhandlingsarbete, med ekonomiskt stöd från IMS 
utvärderades effekten av och effektiviteten hos MST i jämförelse med ”be-
handling som vanligt” vid diagnostiserad beteendestörning hos unga.849 

Olsson framhöll projektet som ett exempel på evidensbaserad praktik tilläm-
pad i socialt arbete, samtidigt som hon betonade att evidenskonceptet inte 
var homogent. Med detta efterfrågade hon en teori för EBP.850  

År 2006 summerade Sundell m.fl. antalet planerade, pågående eller av-
slutade svenska randomiserade eller kvasiexperimentella utvärderingar 
inom området barn och ungdom till 19 i Sverige.851 Mellan åren 2006 och 
2007 gav IMS professor Julia Littell ett stipendium på 61 500 dollar för att 
bygga upp kapacitet bland forskare för att genomföra rigorösa kunskaps-
översikter (eng. systematic reviews, SR).852  Littell hade även vid olika 
tidpunkter tilldelats finansiellt stöd från Nordic Campbell Collaboration för 

                                                             
845 Sundell (2008:73). 
846 Med hänvisning till en publikation från 2001 av Weisburd m.fl. Sundell (2008). 
847 Sundell (2006b). 1999 påbörjades också en nationell implementering och utvärdering av 
behandlingsprogrammen MST och Parent Management training i Norge, genom det så kallde 
Atferdsprosjektet, under ledning av professor Terje Ogden. Atferdsprosjektet blev permanentat år 2003 som 
nationellt center (Norsk Senter for a/s), under Universitetet i Oslo, i huvudsak finansierat av Barn- och 
familjedepartementet. Se det norska exemplet. 
848 Sundell (2006b). 
849 Olsson (2008). 
850 Olsson konstaterade förekomsten av två olika EBP-modeller i socialt arbete. Olsson (2007). Jfr Gray et al. 
(2009), Bergmark (2008), Plath (2006), Bergmark och Lundström (2006), Rosenthal (2006), Schlonsky och 
Gibbs (2006), Mullen (2006), Shaw (2005), Schwandt (2004), Webb (2002). Förvirringen om EBP:s natur 
medförde enligt Olsson kontradiktioner. En konsekvens utav detta beskrevs på följande sätt: ”One 
consequence of the lack of the nature of EBP may be confusion within and between policy, practice and 
research groups in debates about the worth of EBP as well as about how best to implement EBP policies and 
gain stakeholder support […].” Olsson utformade ett utkast till programteoretisk beskrivning av det nationella 
programmet för en kunskapsbaserad socialtjänst. En programteoretisk beskrivning (på nationell och lokal 
nivå) fanns vid denna tidpunkt även publicerad genom avrapporteringen av ett av de lokala fullskaleförsöken. 
Se Jonsson (2005). 
851 Sundell et al. (2006). 
852 Gray et al. (2009). 



 

139 

uppdatering av kunskapsöversikter på området multisystemisk terapi (MST) 
för unga med socioemotionella- och beteendeproblem.853 

År 2009 publicerades en artikel av Kaunitz och Strandberg som beskrev 
utbredningen av samt undersökte forskningsstödet för det manualbaserade 
preventionsprogrammet Aggression Replacement Training (ART) för ung-
domar med beteendeproblem. De slöt sig till följande: ”Trots ett svårbedömt 
och motsägelsefullt forskningsstöd förefaller ART vara den manualbaserade 
metod som fått störst genomslag i Sverige.”854 Och ”[…] Metoden används i 
Sverige i en urvattnad form som ligger långt från den ursprungliga manua-
len.”855 Med referens till Bergmark och Lundström hävdade de att: ”Risken 
är stor att den positiva attityd som socialarbetare enligt undersökningar har 
till att forskningsbasera det sociala arbetet […] kommer att ge vika för besvi-
kelse om det visar sig att metoderna som sägs vara evidensbaserade inte ger 
de resultat som vi önskar.”856 Artikelförfattarna hävdade att ART hade en 
god teoretisk grund men att: ”[…] så länge det saknas kontrollerade studier 
av ART som enskild metod, gjorda av oberoende forskare, är det inte möjligt 
att med rätta kalla det mest spridda preventionsprogrammet i Sverige för en 
evidensbaserad metod.”857 

Under 2008 erhöll professor Kjell Hansson med forskarlag 14,7 miljoner 
från Socialstyrelsen för utvärdering av föräldrakurserna Cope, Komet och De 
otroliga åren. Den senare introducerades i Sverige av professor Hansson 
själv. I en intervju i DN konstaterade Hansson att: ”Det finns en tendens i 
Sverige att hämta metoder från USA och dra igång som attan utan att först 
undersöka hur de fungerar i vår kultur […] Det som tycks fungera och kän-
nas bra i den ena kulturen kan fungera dåligt eller rent av vara skadligt i den 
andra.”858 Pia Kyhle Westermark doktorerade vid Lunds universitet 2009 
med avhandlingen MTFC – en intervention för ungdomar med beteendepro-
blem. Avhandlingen byggde på fyra studier som var och en knöt an till 
interventioner för ungdomar med allvarliga beteendeproblem. Bland annat 
visade avhandlingen på positiva resultat för MTFC. 

År 2008 gav IMS ut antologin Evidensbaserad praktik i socialt arbete.859 
Författargruppen860 slöt upp för Sacketts definition för EBP översatt till ”En 

                                                             
853 Multisystemic therapy for Social Emotional, and Behavioral problems in Youth: Updating a Systematic 
review, år 2006 stöd från Nordic Campbell Center. Functional Family Therapy: A systematic review stöd från 
Nordic Campbell Center 2004-2005. Även stöd från Danish National Institute of Social Research för Effects 
of Multisystemic therapy on Youth Outcomes 2003 samt för Effects of Multisystemic therapy on Youth 
Outcomes. Även tidigare stöd från svenska Socialstyrelsen och stipendier från Smith Richardson Foundation. 
Littell (2010). 
854 Kaunitz och Strandberg (2009:46). 
855 Kaunitz och Strandberg (2009:48). 
856 Ibid. 
857 Ibid. 
858 Svensson (2008).  
859 Jergeby (2008). Även en bok om implementering gavs ut: Sundell (2008). 
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noggrann, öppet redovisad och omdömesgill användning av den för tillfället 
bästa evidensen för beslutsfattande om insatser till enskilda individer.”861 
med ett integrerande av de tre kunskapskällorna: den för tillfället bästa ve-
tenskapliga kunskapen, brukarens erfarenheter och önskemål och den 
professionelles erfarenheter och förmågor.862 Författarna framhöll särskilt 
Gambrills framskrivningar av EBP i socialt arbete. I det inledande kapitlet 
författat av Jergeby och Sundell fastslogs att: ”Den första delen av en evi-
densbaserad praktik är vetenskaplig kunskap om hur olika insatser fungerar. 
All forskning ger dock inte samma evidens.”863 

Två av antologins ingående kapitel refererade till olika illustartioner av de 
ingående elementen i EBP.864 I en fotnot beskrevs dessa, utan närmare kom-
mentar, som ”i princip densamma”.865 Den första modellen var utformad av 
Jergeby och Sundell.866 Enligt denna utgjordes EBP av de förenade elemen-
ten: ”professionellas erfarenhet”, ”brukares erfarenhet och önskemål”, 
”organisatoriskt och kulturellt sammanhang” och ”bästa rådande evidens”. 
Den andra modellen presenterades av Shlonsky och McLuckie efter förlaga 
av Haynes, Devereaux och Guyatts, men översatt till svenska av annan 
part.867 Den professionella expertisen utgjorde ett nav som förenade de 
omgivande elementen ”situation och omständigheter”, ”brukares erfarenhet” 
och ”rådande bästa evidens”. 

 
  

                                                                                                                                               
860 Sociologen Ulla Jergeby, forskare på IMS, var redaktör och författargruppen bestod framförallt av 
medarbetare på IMS eller Socialstyrelsen: Sten Anttila, Lennart Jansson, Karin Mossler, Lena Steinholtz-
Ekecrantz, Knut Sundell (dåvarande chef för IMS), Karin Tengvald (tidigare chef för IMS) och Bo 
Vinnerljung. I gruppen ingick även två amerikanska forskare: professor Aron Schlonsky (med barnavård som 
expertområde vid Toronto universitet) och doktorand Alan McLuckie (med barns psykiska hälsa som 
expertområde). 
861 Jergeby och Sundell (2008:12). 
862  Ibid. 
863  Ibid. 
864 Något som socionom och kvalitetsansvarig Nanna Forsgren vid Umeå socialtjänst gjorde mig 
uppmärksam på när jag undervisade på en uppdragsutbildning vid Umeå universitet hösten 2009. Vem ska 
man egentligen lita på, undrade Forsgren. 
865 Se Not 167 Jergeby (2008:162). På IMS hemsida refererades till Haynes et al.  
866 Jergeby och Sundell (2008:13). 
867 Shlonsky och McLuckie (2008:162). Notera att dock att illustrationen avviker från förlagan. ”Patientens 
situation och omständigheter” har ersatts med ”Situation och omständigheter”. Jfr originalillustrationen, se 
kapitlet om evidensbaserad medicin. 
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13.4 Utredning om EBP inom socialtjänsten 2008 
2008 publicerades Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta 
för brukaren. Kertin Wigzell hade, den 20:e juni 2007, tillkallats som sär-
skild utredare av statsrådet Maria Larsson i syfte att ”[…] analysera och 
lämna förslag på hur staten på bästa sätt kan stödja kunskapsutvecklingen 
inom socialtjänsten.” I kommittédirektivet konstaterade Socialdepartemen-
tet att: 

Kunskapsbasen för insatserna inom socialtjänsten är outvecklad. Arbetet 

bedrivs på grundval av lagstiftning, riktlinjer och rutiner för 

ärendehandläggning. Det är otillfredsställande att det sociala arbetet i så 

begränsad utsträckning bygger på kunskap om effekten av olika insatser, 

arbetssätt och metoder och i allt för hög utsträckning vilar på tradition och 

icke vetenskapligt förankrade uppfattningar.868 

 
Martin Börjeson, tidigare sekreterare vid den nationella KUBAS-uppfölj-
ningen,869 var utredningens sekreterare. Utredningens utgångspunkt 
tydliggjordes på följande sätt: ”Vi anser att det långsiktiga målet ska vara att 
utveckla en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.”870 EBP definiera-
des, emellertid utan någon referens, som: ”[…] en praktik som är baserad på 
en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis 
samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap.”871  

Tankegodset återknöts till den socialutredning som under 1970-talet 
framhöll vikten av ökat resultatfokus genom uppföljning och utvärdering.872 
Samtidigt anköt utredaren till Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar 
samhällsorganisation med utvecklingskraft, med betoning på kunskaps-
styrning av välfärdstjänster.873 Med detta betonades att kunskapsstyrning 
inte rörde sig om någon ny styrform. Utredaren ansåg att kunskapsstyrning i 
socialtjänsten avsåg ”[…] hur kommuner och huvudmän systematiskt doku-
menterar och följer upp sitt arbete liksom om hur de förmår tillägna sig 
relevant kunskap, men också; om hur staten genom olika insatser kan bidra 
till utvecklingen av en evidensbaserad praktik.”874 Med kunskap menades: 
  

                                                             
868 Kommittédirektiv Socialdepartementet i SOU (2008:18:128) 
869 Se kapitlet Fullskaleförsök 2001-2005, Uppföljningen. 
870 SOU (2008:18:9). 
871 SOU (2008:18:10). 
872 SOU (2008:18). 
873 SOU (2008:18:10, avsnitt 3.2). 
874 SOU (2008:18:24). 
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[…] det underlag som krävs för att avgöra socialtjänstens nytta för den 

enskilde (eller grupper av enskilda) och i vilken mån socialtjänstens insatser 

kan förebygga sociala svårigheter, underlätta för människor i svåra 

situationer eller avhjälpa människors problem. Kunskap behövs också för att 

säkerställa att socialtjänstens insatser inte innebär att människor kommer till 

skada eller att hjälpbehov inte uppmärksammas eller negligeras.875 

 
Utredningen slog fast att utvecklingen av EBP förutsatte ett antal samord-
nade insatser. Vad gällde socialtjänsten menade utredningen att 
organisationen av socialtjänsten skulle behöva möjliggöra att specialistkom-
petenser inom olika områden kunde utvecklas.876 En bättre struktur för 
verksamhetsuppföljning och ett förtydligat brukarperspektiv i relation till 
socialtjänstens arbete efterfrågades. Med detta förväntades av framtiden 
”[…] att man bättre än idag kan precisera och beskriva det sociala arbetets 
innehåll.”877 

Utredningen efterfrågade mer forskning och kvalificerade utvärderingar 
av det sociala arbetets resultat, kvalitet och effektivitet. Ett särskilt sexårigt 
nationellt forskningsprogram under ansvar av Forskningsrådet för Arbetsliv 
och Socialvetenskap (FAS) föreslogs. FAS borde enligt utredningen även få 
medel för finansiering av vetenskapliga delar av experimentell forskning och 
interventionsstudier. Vad gällde grundutbildningen till socionom menade 
utredarna att:  
 

Högskoleverket bör vid nästa utvärdering av socionomutbildningen särskilt 

bedöma utbildningens innehåll och utformning med hänsyn dels till behovet av 

kunskaper och färdigheter som främjar en evidensbaserad praktik, dels till 

behovet av mer forskarkompetens inom professionen. Om Högskoleverkets 

utvärdering visar att förändringar behövs bör en översyn av utbildningen 

göras.878 

 
Utredningen betonade att ”[…] det är viktigt att insatserna samordnas och 
sker utifrån gemensamma prioriteringar på nationell och lokal nivå. […]” 
Därmed blev förslaget att Regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) i framtiden skulle träffa avtal om gemensamma mål och insatser 
”[…] för att stödja den långsiktiga kunskapsutvecklingen inom socialtjäns-
ten”.879 Grundtanken beskrevs på följande sätt: ”[…] staten bidrar med 
resurser i form av pengar och/eller myndighetsuppdrag. Från huvudmän-

                                                             
875 SOU (2008:18:24). 
876 SOU (2008:18:85). 
877 SOU (2008:18:82). 
878 SOU (2008:18:13). 
879 ”Syftet skall vara att stärka socialtjänstens möjligheter och förmåga att både skapa och använda kunskap 
om socialtjänstens resultat, kvalitet och effektivitet.” (SOU 2008:18:11). 
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nens sida bidrar man genom åtaganden, som kräver resurser i form av 
pengar och/eller personal.”880 Kostnaderna i övrigt bedömdes kunna täckas 
av frigjorda resurser genom att tidsbegränsade insatser upphör och genom 
omfördelningar. Utredningen framhöll att: ”Inom ramen för föreslagna avtal 
mellan regeringen och SKL bör ett särskilt utbildningsprogram för att sti-
mulera avancerad fortbildning inom det sociala yrkesfältet övervägas.”881 
Utredaren menade också att frågan om stöd till nationella kunskapscentra 
borde övervägas inom ramen för avtalen.882  

Särskilt refererade studier i utedningen var Bergmark och Lundström 
(2008) om socialsekreterares positiva inställning till EBP, Sundell m.fl. 
(2008) om socialchefers positiva inställning till EBP, och professor emeritus 
Bengt Börjesons (2008) betraktelse över vikten av att betrakta socialarbeta-
ren som kunskapssökande snarare än någon som (passivt) ska ”matas” med 
kunskap.883 
 

13.4.1 Wigzells pressmeddelande och Soydans kommentar 
I ett pressmeddelande 2008 klargjorde Wigzell sin syn på den svenska roll-
fördelningen mellan politiker och professionella som delvis problematisk. 
Själv ansåg hon att politikernas roll skulle vara ”[…] att sätta upp mål, verka 
övergripande och följa upp att verksamheterna gör det som politikerna be-
slutat om. Politikerna är medborgarnas öga och öra och ska ha insyn och 
kontroll.”884 Däremot menade Wigzell att politikerna inte bör besluta i en-
skilda ärenden, till exempel i barnavårdsärenden. Hon argumenterade på 
följande sätt: ”[…] Den politiska rollen motverkar den professionella rollen. 
När politiker är med och beslutar i enskilda ärenden försvagas deras roll som 
medborgarnas granskare.” Hon menade vidare att: ”[…] Socialtjänsten är 
upp över öronen med att ’göra’ – därför saknas uppföljningar och analyser. 
De professionella ska inse sin egen styrka och hävda sin status gentemot 
politikerna. […].”885  

”Om jag vore socialchef”, fortsatte Wigzell, ”skulle jag kontakta universi-
tetet och föreslå samarbete. Ett avtal bör skrivas under av ledande personer i 
kommunen och på universitetet.”886 Med detta förespråkade Wigzell social-
tjänsten att bjuda in forskare samt undervisning av studenter på plats i 
socialtjänsten utifrån ett problembaserat lärande. ”Nu är det dags att inse att 
socialtjänsten är en kunskapsintensiv verksamhet som kräver sina investe-
ringar för att utvecklas […]”, menade Wigzell. Vid denna tidpunkt ansåg hon 

                                                             
880 SOU (2008:18:14). 
881 SOU (2008:18:13). 
882 SOU (2008:18:12). 
883 SOU (2008:18:33). 
884 Intervju av Lundborg (2008).  
885 Ibid. 
886 Intervju av Lundborg (2008). 
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att oddsen var goda för gehör för en kunskapsutveckling i socialtjänsten: 
”Regeringen betonar brukaren och klienten som konsument och befolk-
ningen som skattebetalare. Den vill att offentliga medel ska användas så 
effektivt som möjligt.”887 

I en artikel publicerad 2010 kommenterade Haluk Soydan programmet på 
följande sätt:  

[…] this is a very ambitious programme, and it will take time to implement 

some of the measures, a few of which are not directly related to EBP. It is likely 

to take even longer to improve the use of research results generated through 

randomised controlled trials (RCTs) and systematic reviews in the 

municipalities.888 

 
13.5 EBP i daglig praktik – Ett försök 2008-2009 

Mellan åren 2008-2009 bedrevs ett projekt genom ett samarbete mellan 
Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad och IMS med syfte att 
”[…] i praktiken pröva om det går att införa en evidensbaserad praktik.”889 

Kristin Marklund ledde projektet som var integrerat i det ordinarie social-
tjänstarbetet, utan särskilda medel. Bakgrunden var att Södermalms 
stadsdelsförvaltning hade kontaktat IMS för att för stöd att införa EBP. EBP 
beskrevs som ”[…] ett förhållningssätt som handlar om inställningen till 
kunskap och synen på klienten och på den egna rollen som professionell.”890 

De involverade utgick från följande definition:  
 

Evidensbaserad praktik […] i socialt arbete innebär att beslut om stödinsatser, frivilliga eller 

med tvång, ska utformas utifrån en förståelse och en sammanvägning av: 

• bästa evidens, dvs. den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om 

insatsers effekter 

• brukares/klienters erfarenheter och önskemål 

• den lokala situationen och aktuella omständigheter 

• den professionelles expertis och erfarenheter.891 

Evidens definierades på följande sätt:  
 

  

                                                             
887 Intervju av Lundborg (2008) 
888 Soydan (2010:189). 
889 Socialstyrelsen (2010:3). 
890 Socialstyrelsen (2010:6). 
891 Socialstyrelsen (2010:7). 
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Evidens kommer från välgjorda vetenskapliga studier om insatsers effekter. 

Mest tillförlitliga är studier där en grupp, som får den insats man vill studera, 

jämförs med en kontrollgrupp som inte får den aktuella insatsen. Man kan 

även använda andra typer av forskning men det är viktigt att prioritera 

forskning med hög tillförlitlighet.892 

 
Stadsdelsförvaltningens lokala politiker fattade beslut med målsättningen 
att: personalens kunskap om kunskapsbaserade metoder skulle öka, an-
vändningen av standardiserade bedömningsinstrument skulle öka, 
systematiska uppföljningar skulle göras med syfte att öka kunskapen om 
insatsernas effekter. Målsättningarna fördes in i verksamhetsplaner och 
flerårsplaner. Politiker fick en introduktion i EBP och det tillsattes IMS-om-
bud och metodutvecklare. Den politiska ledningen fick kontinuerligt 
rapporter om utvecklingen. Ett resultat av projektet beskrevs också vara att 
de lokala politikerna börjat intressera sig för forskningsstödet för föreslagna 
insatser.  

Arbetet för EBP utgjorde inget fritt val för personalen och ledningen 
öronmärkte tid. Cheferna prioriterade uppföljning för att tillförsäkra att 
arbetet förlöpte som beslutat. Personalen fick utbildning i individuell upp-
följnings- och utvärderingsmetodik, så kallad single systems design. En de 
intervjuade professionella uttryckte följande: 

[…] vi har en del praktiska verksamheter här, bland annat arbetsträning. Vi 

har aldrig utvärderat den insatsen och aldrig klargjort varför vi väljer den. Vi 

har aldrig frågat oss vad arbetsträning egentligen är bra för och varför vi 

erbjuder Pelle den insatsen men inte Kalle.893 

Och en annan professionell: 

Med […] vaga och ospecifika problembeskrivningar och mål blir det svårt att 

följa upp om målen uppnås eller inte. Det blir även svårt i utförarledet att 

planera för rätt inriktning av insatsen. […] Insatserna ska naturligtvis vara 

kopplade till målen, de ska vara tydligt definierade och det ska tydligt framgå 

vad de består av. Målen och insatserna kan förändras om klientens situation 

förändras. Här finns ett stort område att utveckla. Vi är inte vana vid att 

definiera våra insatser som sen ska utvärderas. Det är ju en fördel om man vet 

vad som ska utvärderas […].894 

                                                             
892 Socialstyrelsen (2010:7). 
893 Socialstyrelsen (2010:19). 
894 Socialstyrelsen (2010:29). 
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Vad gällde svårigheter konstaterade en chef att: ”[…] arbetet flyter naturligt-
vis inte friktionsfritt. Alla är inte lika entusiastiska. Det finns en grupp som 
fortfarande är emot att arbeta med de nya metoderna, som klagar på ’uppi-
frånstyrning”.895 En annan menade att: ”En del uppfattar införandet av nya 
metoder som en kritik mot hur man hittills har jobbat: ’Har det vi gjort inte 
varit bra nog?”.896 En skillnad genom förändringsarbetet beskrevs av en av 
socialsekreterarna på följande sätt: ”Jag måste acceptera att jag inte vet vad 
som är bäst för klienten.”897 

 
13.6 Oscarssons skrift om EBP 2009 

År 2009 publicerade Lars Oscarsson, professor i socialt arbete, en intro-
duktion för praktiker, chefer, politiker och studenter med titeln 
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Skriften var författad på upp-
drag av Sveriges Kommuner och Landsting. (SKL)898 Oscarsson identifierade 
i denna tre möjliga innebörder av EBP för socialtjänstens arbete, som han 
menade framträdde genom EBP-diskussionen: 899 

 
1. Man använder de metoder som visat sig mest effektiva i randomiserade 
kontrollerade studier. 
2. Man använder sig av den kunskap som kommer fram i den täta personliga 
kontakten mellan socialarbetaren och klienten. 
3. Man väljer insatser eller metoder utifrån en sammanvägning av kunskap 
som finns inom forskningen, i socialarbetarens egen och praktikens erfaren-
het, och den kunskap socialarbetaren får av den klient som han eller hon har 
framför sig. 
 
Oscarsson anslöt sig till det tredje perspektivet: ”[…] samtidigt som detta 
tredje perspektiv hittills diskuterats minst i debatten är det just det som evi-
densbaserad medicin, utgångspunkten för evidensbaserad praktik, är tänkt 
att vara.”900 Att etablera EBP inom socialtjänsten enligt denna modell, me-
nade Oscarsson stod i samklang med Sveriges Socionomers Riksförbunds 
(SSR:s) etiska riktlinjer som säger ”[…] att socialt arbete och socialarbetar-

                                                             
895 Socialstyrelsen (2010:19). 
896 Socialstyrelsen (2010:32). 
897 Socialstyrelsen (2010:26). 
898 Marie Ernestad, då utvecklingschef för kunskaps- och kvalitetsfrågor, vid Socialtjänsten i Umeå kommun 
mottog skriften med följande ord: ”Handboken ger – i mina ögon – för första gången rättvisa åt och en 
balanserad syn på evidensbaserad praktik. En av höjdpunkterna i skriften består av kapitlet ’Evidensbaserat 
klientarbete i praktiken’ som ger konkret beskrivning av hur evidensbaserad praktik kan tillämpas inom såväl 
äldre-, handikapp- som individ- och familjeomsorgen.” Ernestad (2009). Som representant för SKL ingick 
Ernestad i projektgruppen vid regeringskansliet för Plattformsarbete för en evidensbaserad praktik. Se 
kapitlet Plattformsarbete för en evidensbaserad praktik 2009/2010. 
899 Oscarsson (2009:13). 
900 Oscarsson (2009:14). 
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nas yrkesroll ska ’relateras till’ vetenskap och beprövad erfarenhet.”901 

Socionomer borde liksom läkarna, enligt Oscarsson, ansluta sig till den hip-
pokratiska eden och därmed inte bara se till möjligheten att hjälpa, utan 
också beakta risken att skada.902  

Oscarsson framhöll Sacketts definition av EBP som: ”[…] integrerandet av 
bästa forskningsstöd med klinisk expertis och patientens värderingar… (och) 
När dessa delar är integrerade bildar kliniker och patienter en diagnostisk 
och terapeutisk allians som optimerar det kliniska resultatet och livskvali-
tén.” 903 Även Sacketts femstegsprocess beskrevs.904 Oscarsson identifierade 
också sju, överlappande, områden mellan medicin och socialt arbete, vilket 
synliggjorde möjligheten att överföra den medicinska modellen för pro-
blemlösning till socialt arbete.905 Samtidigt identifierade Oscarsson tre 
områden med andra villkor i socialt arbete, i jämförelse med medicin. Det 
första var ett starkare kontextberoende.906 Det andra var klient-/eller 
brukarrationaliteten.907 Det tredje området var vikten av att anpassa 
utvärderingsmetod efter situation. Mot bakgrund av detta konstaterade 
Oscarsson att: ”Om i realiteten bara randomiserade kontrollerade studier 
erkänns som vetenskaplig metod för att utveckla en evidensbaserad praktik 
kommer det att leda till både praktiska och analytiska problem inom den 
socialtjänstbaserade praktiken.”908  

För en EBP-etablering i socialt arbete krävdes det enligt Oscarsson dels 
effektstudier, dels en uppbyggnad av ”beprövad erfarenhet” med hjälp av 
lokala studier. Grundförutsättningar identifierades som tillgång till forsk-
ning, ett visst utbud av insatser att välja mellan, tid för uppföljning, 
dokumentation av det klientarbetet och EBP-inriktad utbildning909  

Med referens till Karin Tengvald framhöll Oscarsson att införandet av en 
evidensbaserad praktik handlar om att organisera verksamheten på så sätt 
att ”klientens värderingar, förväntningar, behov och problem” beaktas under 
hela arbetsprocessen, samt att systematiskt använda insatser som ett medel 
                                                             
901 Oscarsson (2009:20). 
902 Autonomiprincipen, det vill säga klientens rätt till självbestämmande, bör enligt Oscarssons resonemang 
väga tungt. 
903 Oscarsson (2009:14). 
904 Oscarsson (2009:15). 
905 Den reflekterande praktikern/klinikern, Forskning och den professionella erfarenheten, 
Klient/brukarperspektivet, Kritisk granskning av egna erfarenheter, Forskningsstödet och insatserna, 
Kontextberoendet för att genomföra olika insatser, Klient-/brukarrationaliteten, Utvärderingsmetod efter 
situationen. 
906 ”Det sammanhang där insatserna inom socialtjänsten sker ofta kan vara mer avgörande för resultatet än 
inom delar av medicinen.” Oscarsson (2009:16). 
907 I den meningen att: ”[…] klientens tro på att inatserna kan vara en väg, en hjälp att arbeta med och 
påverka orsakerna bakom problemen, har ofta en avgörande betydelse för ett positivt resultat.” Oscarsson 
(2009:17). 
908 Oscarsson (2009:17). Jfr Hydén (2008), Fisher (2005). 
909 ”[…] en högskoleutbildning som inkluderar grundläggande kunskaper om evidensbaserad praktik samt 
möjlighet till fortbildning inom ramen för sin yrkesutövning.” Oscarsson (2009:20).  
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att nå ett definierat mål och att mäta framgång utifrån om klientens situation 
förbättrats efter insats jämfört med före. Kärnan i arbetet formulerades av 
Oscarsson på följande sätt:  

Verksamhetsutvecklingen bygger på systematisk dokumentation, uppföljning 

och utvärdering med ett klientperspektiv i fokus. Utvärderingsresultatet 

återförs till alla nivåer i organisationen. Verksamhetsutvecklingen sker i 

dialog med andra liknande verksamheter, med forskarsamhället, professions- 

och brukarorganisationer.910  

 
För detta skulle både organisationens vilja, kunnande och förståelse krä-
vas.911 Oscarsson utformade även tre typfall för att illustrera tillämpningen 
av EBP-modellen i socialtjänsten. Det första exemplet var ett enklare typä-
rende, det andra var ett fall på gruppnivå och det tredje var ett komplext 
multiproblemärende.912 

 
13.7 IMS 2009-2010: Startpaket och avslut 

Våren 2009 släppte IMS ett så kallat startpaket för en evidensbaserad prak-
tik med enhetschefer inom socialtjänsten som målgrupp. I IMS sista 

nyhetsbrev meddelades att 200 så kallade startpaket ditintills hade sålts913. 
Med en beställning av ett startpaket blev beställaren upptagen i IMS nätverk 
för EBP. IMS tillhandahöll också en självskattning-revision-audit med fråge-
ställningar rörande EBP.914 Självskattningen hade upprättats med 
inspiration av instrumentet REAL från den brittiska organisationen RiP 
(actionpack).915 I paketet ingick även böckerna Evidensbaserad praktik i 
socialt arbete och Att förändra socialt arbete – Forskare och praktiker om 
implementering samt Metodguiden och Att söka information på Internet 
och i databaser. Till chefer riktades speciellt skriften Att leda evidensbase-
rad praktik.916 Boken var en översättning, med modifieringar till svenska 
förhållanden, av boken Leading evidence-informed practice, som tidigare 
hade publicerats i Storbritannien vid organisationen RiP.917 Den EBP-modell 
som framhölls formulerades på följande sätt: 918 

                                                             
910 Oscarssson (2009:67). 
911 Här hänvisar Oscarssson till Vedung (1998), Lundefors och Oscarsson (2004) och Alexandersson (2006). 
912 Oscarssson (2009:53-64). 
913 IMS Nytt (2009:27). 
914 Se Bilaga 5 för redogörelse över ingående frågebatteri. 
915 Se det brittiska exemplet. 
916 Färm et al. (2010). Av skriften framgår bland annat att kompetens- och vidareutbildningskraven är högre 
i Storbritannien än i Sverige.  
917 Se det brittiska exemplet. 
918 Färm et al. (2010:13). Jfr diskrepanden i förhållande dels till Sacketts et al. ursprungsdefinition, se 
kapitlet Evidensbaserad medicin, dels i förhållande till Oscarssons svenska översättning av denna. 
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Evidensbaserad praktik i socialt arbete innebär att beslut om stödinsatser, 

frivilliga eller med tvång ska utformas utifrån en förståelse och en 

sammanvägning av [Referens till Jergeby 2008, IMS-antologi om 

evidensbaserad praktik]: 

• den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter 

• brukarens erfarenheter och förväntningar 

• den lokala situationen och aktuella omständigheter  

• den professionelles expertis 

 
Vintern 2009 publicerade Institutets första chef Karin Tengvald, hennes 
efterträdare Knut Sundell, IMS’s rådgivare Haluk Soydan samt forsknings-
chef Sten Anttila en artikel där de betonade IMS betydelse för etableringen 
av EBP i Sverige.919 De identifierade emellertid ett antal utmaningar vid 
denna tidpunkt såsom (1) det bristande intresset från akademien vilket 
riskerade att studenter inte skulle komma att introduceras till EBP; (2) 
evidensgraderingsproblematiken; (3) svårigheten att effektivt transportera 
evidensbaserade interventioner mellan länder920; (4) bristen på reliabla och 
valida mått på kvalitet på lokal nivå samt (5) vikten av att etablera en infra-
struktur.921 

Genom IMS Nyhetsbrev meddelades att IMS från och med januari 2010 
skulle bli en del av en omorganiserad Socialstyrelse för kunskapsstyrning.922 

Den dåvarande chefen, Knut Sundell, karaktäriserade den nya organisat-
ionen som fokuserad på vetenskap, med frågor om etik och evidens i 
centrum. Med den nya organiseringen skulle, enligt Sundell, socialtjänstens 
verksamhet i möjligaste mån komma att integreras med hälso- och sjukvår-
dens verksamhet. IMS fyra huvuduppdrag skulle därmed komma att 
överföras till Socialstyrelsens nya avdelning för kunskapsstyrning,923 under 
ledning av epidemiologen Anders Tegnell.924  

I samband med överföringen av IMS till Socialstyrelsens avdelning för 
kunskapsstyrning publicerade facktidskriften Socionomen ett öppet brev till 
Sveriges socionomer där Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm 
och chefen för avdelningen för kunskapsstyrning Anders Tegnell beskrev att 

                                                             
919 Framgångarna hade framförallt nåtts gentemot målgrupperna politiker och socialarbetare, medan 
forskarna bekrev universitetsforskarna som mer svårövertygade. Sundell et al. (2009). Jfr det brittiska 
exemplet. 
920 ”If contextual factors embedded in social systems differ, effects in term of estimated effect sizes may not 
be transferable. One reason for this might be that treatment-as-usual differs significantly. Sociodemographic 
differences (e.g., rates of poverty, crime, and substance abuse) between countries may also have moderating 
effects on the effectiveness of U.S. evidence-based programs when implemented in diverse social contexts.” 
Sundell et al. (2009:720). 
921 Sundell et al. (2009). 
922 IMS Nytt (2009). 
923 Sundell (2009). Jfr det finska exemplet där en liknande sammanslagning gjordes vid ungefär samma tid. 
924 Sundell (2009). 
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Socialstyrelsen fortsatt skulle prioritera arbetet för en evidensbaserad soci-
altjänst.925  

Mot bakgrund av en kartläggning av samtliga doktorsavhandlingar, 
genomförd av Knut Sundell och Einar Stensson 2010, som visat en 
försumbar förekomst av effektutvärderingar i socialt arbete skickades också 
ett brev ut till samtliga svenska institutioner i socialt arbete. Med brevet 
följde de tre frågeställningarna till universitetsinstitutionerna: (1) Stämmer 
resultatet med er uppfattning?, (2) Anser ni att det är önskvärt att fler dok-
torsavhandlingar innehåller effektutvärderingar?, (3) Vad krävs för att öka 
andelen effektutvärderingar? 

 
13.7.1 Professorsinlägg 2010 

I samma uppslag som Socialstyrelsens generaldirektör Holm och Socialsty-
relsens chef för kunskapsstyring Tegnell proklamerade att Socialstyrelsen, 
efter IMS integrering i Socialstyrelsen, fortsatt skulle prioritera arbetet för 
en evidensbaserad socialtjänst publicerades ett professorsinlägg i EBP-
frågan i facktidskriften Socionomen. Verksamma professorer i socialt arbete 
vid Stockholms universitet ställde sig positiva till diskussioner om och värde-
ringar av det sociala arbetets resultat och kunskapsgrund, och menade på att 
evidensfrågan hade: ”[…] en given plats i såväl forskning som undervisning 
inom vår disciplin.”926  

Samtidigt riktade de en protest mot vad de uppfattade som Socialstyrel-
sens diskreditering av socialt arbete som akademiskt ämne: ”Vi vänder oss 
dock med kraft mot en situation där Socialstyrelsen utan några rimliga 
sakargument agerar på ett sätt som tycks syfta till en diskreditering av socialt 
arbete som akademiskt ämne och vår förhoppning är att Socialstyrelsen kan 
ändra kurs i denna fråga och ta de första stegen mot ett mer fruktbart sam-
arbete.”927 Professorerna konstaterade med detta också problem i IMS 
kunskapsprojekt: 

När det gäller den centrala uppgiften att förse det sociala området med 

metodrekommendationer kunde man på IMS hemsida, strax för [sic.] 

institutets nedläggning hitta följande rubriker: ’Barn och Familj’ (15 insatser 

beskrivs), ’ekonomiskt bistånd’ (ingen insats), ’funktionsnedsättning’ (en 

insats), ’missbruk och beroende’ (en insats) och ’äldre’ (två insatser). Av de 

sammanlagt 19 insatser som beskrevs under de olika rubrikerna var det 

endast i två fall som någon bedömning hade gjorts av det vetenskapliga stödet 

för desamma.928 

                                                             
925 Holm och Tegnell (2010). 
926 Bergmark et al. (2010:55). 
927 Ibid. 
928 Ibid. 
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I tidskriften Universitetsläraren publicerades vid samma tid ett debattinlägg 
av professorer vid Socialhögskolan i Lund.929 De slöt upp kring 
regeringssatsningen för EBP,930 och framhöll med detta vikten av en 
sammanvägning av olika kunskapsformer: ”[…] den som finns inom forsk-
ningen, i praktikernas erfarenheter och den som klienten förmedlar.”931 
Samtidigt protesterade de mot vad de uppfattade som Socialstyrelsens försök 
att dirigera forskningen i socialt arbete. De menade att Socialstyrelsen 
genom sitt EBP-perspektiv bortsåg från praktikers och klienters erfarenheter 
och större delen av den befintliga forskningsbaserade kunskapen. Med detta 
menade de att: ”Kvar finns endast en viss och inom samhällsvetenskapen 
sällsynt typ av forskning: randomiserade kontrollerade studier för att mäta 
effekter av olika insatser.”932 Med detta riktade professorerna sin huvudin-
vändning mot Socialstyrelsens ”klåfingrighet när det gäller den akademiska 
forskningen.”933 I en replik från Sundell m.fl. gjordes följande förtydligande:  

Professorerna påstår också att Socialstyrelsen betraktar all forskning utöver 

effektutvärderingar som försumbara. Inget skulle vara oss mer fjärran. I 

rapporten står ordagrannt: ’Det ska betonas att denna granskning inte 

behandlar avhandlingarnas värde. Vår uppfattning är dock att de belyser 

många viktiga frågeställningar.934  

De argumenterade därefter för de frågeställningar som hade riktats till uni-
versitetsinstitutionerna på följande sätt:  

Å ena sidan har vi en vetenskaplig disciplin som är ägnad socialt arbete och 

där forskarna värnar sin vetenskapliga frihet till att inte utvärdera sociala 

insatser (annat än i undantagsfall). Å andra sidan har vi hundratusentals 

klienter och brukare inom socialt arbete som får insatser vars värde till stora 

delar är okänt. Detta är inte trivialt.935 

I ett tredje inlägg meddelade Kjell Hansson, professor emeritus vid Social-
högskolan i Lund, en avvikande uppfattning i förhållande till sina 
professorskollegor i Lund, avseende värdet av att öka andelen effektstudier i 
socialt arbete.936 Hansson skrev:  
                                                             
929 Eliasson-Lappalainen et al. (2010). 
930 ”Regeringen och andra aktörer ser en ’evidensbaserad praktik’ inom socialtjänsten som ett mål och vi 
som forskar inom det fältet vill efter bästa förmåga bidra därtill.” Eliasson-Lappalainen et al. (2010). 
931 Eliasson-Lappalainen et al. (2010).  
932 Ibid. 
933 ”Det lutar åt illegitim myndighetsutövning när representanter från Socialstyrelsen kräver att vi ska forska 
om just det de vill och enligt deras modell.” Ibid. 
934 Sundell, Tegnell och Ceder (2010).  
935 Sundell et al. (2010). 
936 Hansson (2010).  
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För mig bidrar Socialstyrelsens rapport till att det blir tydligt viken sorts 

forskning som bedrivs vid Socialhögskolorna. Det är kanske denna tydlighet 

som blir problematisk eftersom den avslöjar den rådande diskursens totala 

maktdominans. Detta kan också förklara hätskheten i svaren från 

professorerna.937  

 
Mot detta ställde Hansson att de frågor som praktiker och brukare i huvud-
sak sannolikt ställer just är de som ställs i effektutvärderingar. 

 
13.8 Plattformsarbete för EBP 2009-2010 

I den svenska budgeten för socialtjänstpolitiken för år 2009 fastslogs att 
regeringen hade för avsikt att avsätta medel till stöd för en evidensbaserad 
praktik.938 Det framgick att:  

[…] för att stödja kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten tänker regeringen 

följa de förslag som lämnats av utredningen för evidensbaserad praktik. 

Förslagen innebär en gemensam långsiktig strategi för kunskapsutvecklingen 

i form av återkommande avtal mellan staten och de kommunala 

huvudmännen. Regeringen föreslår därför att 5 miljoner kronor 2009 och 5 

miljoner kronor 2010 samt 15 miljoner kronor 2011 avsätts för detta 

ändamål.939 

 
Under 2009 fattades beslut om att regeringen och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), i samarbete med Socialstyrelsen skulle ”[…] arbeta fram en 
strategi för ett samordnat och långsiktigt arbete till stöd för en evidensbase-
rad praktik i hela socialtjänsten.”940 I uppdraget innefattades i enlighet med 
Wigzells förslag i SOU 2008 att utforma förslag på en konstruktion av årliga 
avtal mellan regeringen och SKL. I en intervju beskrev Susanna Wahlberg, 
vid socialdepartementet, att det handlade om att ”[…] finna stödstrukturer 
där nationell kunskap, till exempel riktlinjer, kan möta den lokala kunskaps-
produktionen.”941  

Redan 2007 överlämnade SKL en forsknings- och innovationsstrategi till 
den forskningspolitiska propositionen med efterfrågan på studier om resul-
tat och effekter samt förbättrade förutsättningar för dokumentation och 
systematisering av professionella erfarenheter.942 Sedan 2008 bedrev SKL 
"Kunskap till praktik" där idén var att kommuner, landsting och regioner 

                                                             
937 Hansson (2010). 
938 Budget för socialtjänstpolitik, Regeringen (2008). 
939 Ibid. 
940 Ljunggren (2009:4). 
941 I Ljunggren (2009:4). 
942 SKL (2007b). 
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gemensamt skulle ta ansvar för att Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- 
och beroendevården och annan aktuell kunskap skulle införas och tillämpas.   

I november 2009 genomfördes på uppdrag av arbetsgruppen vid rege-
ringskansliet943 en särskild förstudie kring en eventuell uppföljning av de så 
kallade fullskaleförsöken och kombinationstjänsterna som hade bedrivits 
inom det första delprojektet (KUBAS) i den nationella programsatsningen 
(2002-2005).944 Utredaren Engström konstaterade att fullskaleförsöken 
bidragit till utvecklade kontaktytor, nätverk och samarbetsforum dels mellan 
universitet/högskola och socialtjänstförvaltningar/kommuner, dels mellan 
universitet/högskola och regionala FoU-enheter. Samarbeten hade framför-
allt kretsat kring studiepraktik, vidareutbildning och 
forskningsinformation.945  

I uppdraget till Lärosätenas egen arbetsgrupp i plattformsarbetet ingick 
att946: (1) Föreslå en avtalsmodell mellan stat och kommun, dvs. skapa struk-
turer för ett kunskapsbaserat socialt arbete; (2) Formulera idéer kring 
regionala kunskapsstrukturer (till exempel delade tjänster); (3) Föreslå 
teman som skulle prioriteras i avtalet.947 Uppdragsgivaren beräknade att 
avtalsförslaget skulle vara färdigt för förhandling mellan stat och kommun 
under maj 2010, med det första gällande avtalet i bruk 2011.948 Som en del 
av Plattformsarbetet för en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 
lanserades under 2009 Program för en god äldreomsorg.949 Programmet 
var tänkt att ”utgöra en pilot och utvidgad del av plattformsarbetet” och 
regeringen avsatte 50 miljoner kr för 2010.950  

 
  

                                                             
943 I den ansvariga projektgruppen för det så kallade Plattformsarbetet för en evidensbaserad praktik inom 
socialtjänsten ingick A-C Tauberman från Socialdepartementet, Marie Ernestad från SKL, Susanna Wahlberg 
från Socialdepartementet (utredare vid Socialstyrelsen med placering på Socialdepartementet) och Camilla 
Sköld Jansson från SKL. Projektgruppen lade också ut på uppdrag nationell och internationell kartläggning av 
FoU-miljöer, sammanställning av forskning kring effektstudier, sammanställning av forskning om 
socialtjänsten. 
944 Utredningen genomfördes av konsult Bo Engström vid Utredningsspecialisten. Engströms uppdrag var 
att inom tre veckor tillhandahålla: en översiktlig nulägesbeskrivning av försöksverksamheterna vid KUBAS, 
en redovisning av tillgång på dokumenterade lokala uppföljningar/utvärderingar samt förslag kring eventuellt 
fördjupad uppföljning. Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2009-05-13 nr iii:3, 
Socialdepartementet, Regeringskansliet. 
945Avrapporteringarna återspeglade enligt Engström mest projektledares perspektiv, mindre 
socialtjänstförvaltningarnas och minst brukares perspektiv. 
946 I denna ingick Anders Bergmark, Mona Franséhn, Lars-Erik Olsson och Tapio Salonen. 
Minnesanteckning från överläggning 091210. 
947 Till exempel vidareutbildningsbehov/barnskyddsutredningen och delade tjänster. 
948 Minnesanteckning från överläggning 091210. 
949 Bilaga till protokoll vid regeringssammaträde (2009). Se även Pressmeddelande från Maria Larsson 
090920 
950 Bilaga till protokoll vid regeringssammaträde (2009:7). 



 

154 

13.8.1 FoU-nätverk och myndighetsnätverk 
I en skrivelse från nätverket FoU Välfärd från 2010 diskuterades och lämna-
des konkreta förslag på FoU-miljöers roll för en evidensbaserad 
socialtjänst.951  I skrivelsen betonades att det fanns ”[…] skäl att se dem 
[FoU-miljöerna] mer som kunskapsnoder än enskilda enheter, vilket stärker 
möjligheterna till ett tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt förhållningssätt 
och samverkan på lokal, regional och nationell nivå.”952 FoU skulle enligt 
skrivelsen kunna bidra med att stärka brukarperspektivet, med att genom-
föra studier, kartläggningar och utvärderingar för lärande samt med att föra 
kunskapsdialog, kunskapsspridning och kompetensutveckling. Genomfö-
rande av jämförande studier utifrån temaområden identifierades som ett 
utvecklingsområde, liksom verksamhetsutveckling eller följeforskning, in-
formationssökning och tillgång till databaser, stöd till kombinationstjänster 
samt att göra forskningsresultat tillgängliga. 

Karin Alexandersson, Ulf Hyvönen och Per-Åke Karlsson skrev under 
2011, som företrädare för nätverket, att: ”Vi bejakar en utveckling av EBP i 
socialtjänsten men hävdar att den bör utgå från de särskilda förhållanden 
som kännetecknar socialt arbete.”953 Med detta framhöll de för det första 
vikten av en lärande organisation för ett utvecklande av EBP: ”Det krävs en 
tydlig policy om vad en EBP innebär och förutsättningar i form av tid och 
resurser, inte minst för informationssökning, uppföljning och utvärde-
ring.”954 För det andra framhölls vikten av samordning mellan de potentiellt 
stödjande aktörerna för EBP. FoU-företrädarna identifierade det kunskaps-
stöd EBP förutsätter från olika aktörer i form av: kunskapsstyrning av 
praktiken (via Socialstyrelsen), kunskapsproduktion för praktiken (via uni-
versitet/högskolor), kunskapsutveckling i samverkan med praktiken (via 
FoU), stöd för kunskapsanvändning i praktiken (via SKL). Med detta synlig-
gjorde författarna samtidigt problemet med att egna organisationsintressen i 
vissa fall överskuggade ”det gemensammas bästa”.955 

Vid denna tid hade Föreningen Sveriges Socialchefer och Kommunför-
bundet slutit upp för EBP, och det hade etablerats ett svenskt 
myndighetsnätverk orienterat mot EBP-frågor. 

 

                                                             
951 Skrivelse utarbetad av Karin Alexanderson, Dalarnas forskningsråd; Martin Börjeson, FoU-Södertörn; 
Elisabeth Hajtowwitz, FoU i Väst/GR; Ulf Hyvönen, Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå 
socialtjänst (UFFE); Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad Välfärd; Karen Lagerkrantz, FoU 
Skåne/Kommunförbundet Skåne; Märit Malmberg Nord, FoU i Väst/GR, Eva Rönnbäck, FoU Västernorrland, 
Sven Erik Wånell, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Se FoU Välfärd (2010). 
952 Ibid. 
953 Alexandersson, Hyvönen och Karlsson (2011:72). 
954 Alexandersson et al. (2011:72). 
955 Alexandersson et al. (2011). 
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13.8.2 På väg mot EBP 2011 
I mars 2010 gav Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
Ulf Johan Olson uppdraget att ”kartlägga och analysera kommunernas orga-
nisation för kunskapsstyrning och huvudmännens syn på det nationella och 
regionala stödet till en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.”956 Detta 
mynnade ut i rapporten På väg mot en evidensbaserad praktik inom social-
tjänsten som publicerades 2011. Med EBP avsågs: ”[…] en strategi för 
transparent beslutsfattande bestående av en sammanvägning av brukarens 
erfarenheter, den professionelles expertis och bästa tillgängliga vetenskap-
liga kunskap.”957 Olsson refererade också till regeringens och SKL:s 
överenskomna samsyn på EBP som:  

[…] ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande, där brukaren 

och de professionella, utifrån bästa tillgängliga kunskap, tillsammans fattar 

beslut om lämpliga insatser i den mån brukaren eller hans eller hennes 

närstående kan och vill vara delaktiga. Vetenskap blir användbar först när 

den integreras med professionell erfarenhet och förmåga samt brukarens 

situation och önskemål. 958 

Olsson hade tidigare genomfört motsvarande uppdrag för hälso- och sjuk-
vårdsområdet. Utgångspunkter för arbetet var att: 

En väl fungerande socialtjänst, som är till nytta för klienter och brukare, 

tillgodoser behov av stöd och omsorg samt bidrar till att lösa problem för de 

människor som av olika anledningar inte kan eller har svårt att hantera dem 

på annat sätt. Hur det fungerar beror bl.a. på förmågan att fortlöpande 

utveckla eller ta till sig ny kunskap och använda denna i arbetet, liksom på 

förmågan att fasa ut metoder och förhållningssätt som inte är ändamålsen-

liga. [och att] Både inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är det 

slöseri med resurser – ekonomiska och mänskliga – om en del av arbetet går 

åt till att genomföra verkningslösa insatser.959 

Olsson menade att man i högre utsträckning behövde lyfta fram den pro-
fessionelles centrala och organiserande roll, brukarens tillstånd och 
omständigheter och att innehållet i (och värdet av) den beprövade erfaren-
heten (eng. tested experience) behövde klargöras. Detta skulle, enligt Olsson, 
kunna ske genom en systematisk dokumentation om vilka arbetsmetoder 

                                                             
956 I styrgruppen för detta arbete ingick Knut Sundell, Mari Forslund (SoS), Sabina Wikgren Orstam, Camilla 
Sköld och Anna Lilja Qvarlander (SKL). 
957 Socialstyrelsen och SKL (2011:7). 
958 Socialstyrelsen och SKL (2011:18). 
959 Socialstyrelsen och SKL (2011:18, 38). 
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som ger vilka resultat. Han argumenterade för att den professionella experti-
sen ligger i:  

[…] tillståndsbedömningar och i att skapa uppslutning kring uppsatta mål och 

metoder samt att använda uppföljningen för att vid behov anpassa det 

fortsatta arbetssättet. Detta sker tillsammans med klienten/brukaren och det 

sker på olika sätt inom olika delar av socialtjänsten. Det kan handla om 

samarbete inom ramen för en utredning, om en behandlingsallians inom ett 

förändringsarbete eller en omsorgsrelation där vårdaren tillsammans med 

brukaren genomför stödtjänsten.960 

 
Samtidigt poängterade Olsson att kunskapen om vad som fungerar för en 
enskild klient aldrig kommer att kunna bli tillräcklig, och att beslutsfattande 
alltid görs i en ”kontext av osäkerhet”. Han argumenterade dock för att ”[…] 
EBP är en av de mest transparenta strategierna för socialtjänstens yrkes-
grupper att leva med och hantera denna osäkerhet.” Olson lyfte också 
särskilt fram betydelsen av så kallad ”barfotakvalitet” som ”en viktig fram-
gångsfaktor i all brukar- eller klientnära tjänsteverksamhet.”961 Med detta 
avsågs varje medarbetares tillförsäkrande av en god kvalitet i det vardagliga 
arbetet, med de medel som står till buds. 

Olson beskrev kunskapsstyrning som ett socialpolitiskt medel att genom-
föra EBP.962 Samtidigt betonade han att agendan för kunskapsstyrning var 
vidare än implementering av riktlinjer. För kommunerna förespråkades 
nämndmål i enlighet med EBP och strategier för implementering av EBP. 
Utvecklingen av it-stöd skulle behöva följas, kraven skulle behöva förtydligas 
på externa utförare och resurser skulle behöva avsättas för uppföljning. EBP 
skulle enligt Olsson kunna integreras genom den kommunala tillämpningen 
av lagen om valfrihetssystem (LOV).  

För staten förespråkade utredaren att fler departement engagerades i 
EBP-frågan (såsom utbildningsdepartementet och justitiedepartementet). 
Han argumenterade också för att regeringen skulle rikta anslag till effektstu-
dier. Legala hinder för EBP förelåg vid denna tidpunkt för kvalitetsregister 
varför Olson argumenterade för att sekretessbrytande bestämmelser skulle 
behövas.  

 

                                                             
960 Socialstyrelsen och SKL (2011:21). 
961 Socialstyrelsen och SKL (2011:42). 
962 ”[…] Kunskapsstyrning inom socialtjänsten består sålunda av alla styr- och ledningsprocesser som bidrar 
till att etablera och utveckla en evidensbaserad praktik, det vill säga som implementerar bästa tillgängliga 
kunskap och som skapar respektive upprätthåller en ändamålsenlig infrastruktur för kunskapsbildning och 
kunskapsutveckling.” Socialstyrelsen och SKL (2011:63). 
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13.9 Diskussioner och kontroverser om EBP 
Universitetsforskare engagerade sig i kartläggningar av EBP-etableringen.963 
EBP-frågan studerades också mer ingående genom kandidat- och magis-
teruppsatser964 och genom forskningsrapporter.965 Ett antal 
doktorsavhandlingar berörde apekter av EBP som problemlösningsmodell i 
socialt arbete.966 Universitetsforskare och utbildningsansvariga inkluderade 
i ökande grad EBP som kursinslag i socionomutbildning, i 
forskarutbildningskurser och i uppdragsutbildningar. Även i antologier om 
socialt arbete (kurslitteratur) gavs EBP utrymme.967 Vid utformningen av det 
nationella programmet år 2000 och det efterföljande plattformsarbetet 
deltog också universitet som aktiv part.968 Ett antal svenska 
universitetsforskare var också, som tidigare nämnts, verksamma vid det 
EBP-inriktade IMS, vid Socialstyrelsen. EBP utgjorde också ett 
återkommande tema vid konferenser arrangerade exempelvis av Svensk 
utvärderingsforskning (Svuf) och förbundet för Forskning i Socialt Arbete 
(FORSA) – även om temat initialt var kontroversiellt.969 Framförallt 
engagerade sig universitetsforskare i EBP-frågan genom kritisk 
undersökning, utvecklingsarbete och kritisk – ibland mycket laddad – 
debatt. EBP gav upphov till forskarstridigheter och het kontrovers. Här 
nedan återges några inlägg över tid, i tematiserad form. 

 
13.9.1 Debattinlägg om EBP-satsningen  

Haluk Soydan, då forskningsledare vid CUS, argumenterade vid tiden för 
EBP:s lansering för att: ”[…] forskarna behöver hjälp att se inom vilka områ-
den vi behöver investera i forskning. Till exempel måste forskningsråden 
beakta att det saknas studier inom vissa områden och stimulera forskarna att 
ägna sig åt sådana frågor.” 970  Soydan hävdade en snedvridning genom att 
endast fem till sju procent av forskningen inom socialt arbete ägnades åt 
interventionsstudier. Vid lanseringen av det nationella programmet år 2000 
protesterade emellertid professor Sven-Axel Månsson mot det vetenskapliga 
kunskapsideal han menade framhölls genom EBP-satsningen. Månsson häv-

                                                             
963 Bergmark och Lundström (2000, 2006, 2008), Andersson (2005). 
964 Se till exempel Jonsson (2003), Felizia (2003), Astrup, Gynther, Nowén (2006), Bonora (2008), 
Ahlström (2009). 
965 Se till exempel avrapporteringarna från Kubas-projektet. 
966 Alexandersson (2006) skrev en doktorsavhandling om implementering av bedömningsinstrument i 
socialtjänsten, Engström (2005) studerade bedömningsinstrumentet ASI och klienterfarenheter av detta. 
Ohlsson (2006) genomförde sitt avhandlingsarbete i form av en effektstudie som ett exempel på EBP. Se även 
Kyhle Westermark (2009). Föreliggande doktorsavhandling är också ett exempel.  
967 Se till exempel Sandström (2010), Meeuwisse (2008), Blom, Morén, Nygren (2006). 
968 I detta var FoU-enheterna en nyckelaktör. 
969 Personlig kommentar professor Evert Vedung augusti 2011. 
970 I Bokedal (2002:11). 



 

158 

dade att det förelåg en assymetri mellan definitionen av socialt arbete och de 
kunskapskrav som ställdes:971  

Tanken att låta denna import från medicinen få styra den sociala 

forskningens val av frågeställningar och arbetsmetoder i forskningen känns 

inte alls tilltalande. […] Min tveksamhet har att göra med denna modells 

begränsade förutsättningar att fånga komplexiteten i de processer, relationer 

och villkor som karaktäriserar det sociala arbetets innehåll och som därmed 

utgör själva kunskapsobjektet för den sociala forskningen.972 

 
Lars Pettersson, dåvarande överdirektör vid Socialstyrelsen och Göran 
Johansson, projektchef vid Socialstyrelsen och huvudsekreterare för det 
nationella programmet, betonade att avsikten inte var att forskningen ensi-
digt skulle handla om interventionseffekter: ”En sådan position vore inte 
bara befängd, den vore skadlig.”973 Istället formulerades ambitionen till att 
”[…] fler forskare från universitetsinstitutionerna i socialt arbete skall intres-
sera sig för detta i långa stycken inomvetenskapliga utvecklingsarbete, som 
nu röner ökat intresse från det internationella forskarsamhället i socialt 
arbete.”974 För detta ”inomvetenskapliga arbete” betonades vikten av 
”resultat för den enskildes del” och av förbättrade kunskaper om resultat.975 
Tengvald skrev också att: ”[…] Månsson är inte ensam om att ha missat att 
regeringsuppdraget just fokuserade på kunskapsbristerna när det gäller det 
sociala arbetets resultat och effekter och att detta är skälet till att Socialsty-
relsen i utredningen sökt koncentrera sig på den frågan.”976  

Ett ökat resultatfokus betraktades av Socialstyrelsens företrädare som ett 
långsiktigt arbete som skulle förutsätta samarbete mellan forskare, praktiker 
och klienter. ”[…] Frågan om kunskapsförmedling och kunskapsanvändning 
är naturligtvis lika central för programmets framgång som själva kunskaps-
produktionen”, menade Pettersson och Johansson.977 Genom ökat 
resultatfokus förväntades kunskapsbasen för yrkesverksamma socialarbetare 
på sikt öka och bli en viktig del av utbildningsinnehållet för blivande prakti-
ker. En ökad kunskapsbas om det sociala arbetets resultat förväntades ge 
bättre möjligheter att informera klienter som en viktig del i ett respektfullt 
bemötande. Det nationella programmet var därmed att betrakta som: ”[…] 

                                                             
971 Månsson (2000). 
972 Månsson (2000:9). 
973 Pettersson och Johansson (2001:20). 
974 Ibid. 
975 Pettersson och Johansson (2001). 
976 Tengvald (2001a:26). 
977 Pettersson och Johansson (2001:20). 
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ett steg i förtydligandet av Socialtjänstlagens ’kvalitetsparagraf’ som ju säger 
att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet.”978  

2002 sammanfattade Bengt-Åke Armelius, professor i pykologi psykote-
rapidebatten om EBP och argumenterade för socialt arbete sannolikt skulle 
gå igenom samma faser. Samtidigt var Armelius tydlig i sitt eget ställnings-
tagande: ”Ur mitt perspektiv finns all anledning att se positivt på den 
utveckling som nu förstärkts, både för socialarbetarna själva och deras 
klienter.”979 

Göran Sandell, lektor i socialt arbete, frågade sig emellertid år 2005 om 
inriktningen mot interventionseffekter i själva verket signalerade: 

 […] en värderingsförskjutning i vad som menas med vetenskap och beprövad 

erfarenhet i välfärdssammanhang. Är vi kanske på väg, från ett relativt brett 

synsätt där olika kunskapsvägar och vetenskapsteoretiska riktningar 

samtidigt kan befrukta varandra, till en renodling av ett enda godkänt 

perspektiv – det  ’evidensbaserade’?980  

 
Sandell motsatte sig ökade krav på tydliga diagnoser och manualbaserade 
och kostnadsberäknade behandlingsmetoder i socialt arbete. Sandell 
uttryckte oro över EBP-rörelsens dominans på ”välfärdsmarknaden” och 
risken för en nedvärderad erfarenhetskunskap. Han ifrågasatte en funda-
mentalistisk syn på vad som leder till vetenskapligt trovärdig kunskap och 
hävdade att ”bevisade resultat” rör ”[…] en så begränsad del av människors 
verklighet att man kan fråga sig vad man egentligen har bevisat.”981 Sandell 
argumenterade för att isolerade insatser inte förekommer i socialt arbete och 
att experimentell kontroll inte är realistiskt till exempel vad gäller nätverk. 
För ”en reellt kunskapsbaserad socialtjänst” framhöll han brukarmedverkan, 
en utgångspunkt i behov, personal med kulturkompetens och inlevelseför-
måga samt en kvalitetshöjning av utbildningsnivå.  

År 2006 bemötte Sandell i tidskriften Socionomen tre olika inlägg som 
haft invändningar mot hans kritik.982 Han svarade Ulla Jegerby och Karin 
Tengvald vid IMS som ifrågsasatt Sandells perspektiv att IMS ensidigt 
rekommenderar en specifik utvärderingsmetod, Kjell Hansson vid 
Socialhögskolan i Lund som besvarat anklagelsen om vetenskaplig funda-
mentalism samt Per Schüller och Tryggve Balldin vid Familjeformun i Lund, 
som beklagat vad de uppfattat som ett antingen-eller-tänkande hos Sandell. 
Sandell hänvisade återigen till sin patenterade IT-lösning och sammanfat-
tade sin EBP-kritik i ett antal frågeställningar: 
                                                             
978 Pettersson och Johansson (2001:18). 
979 Armelius (2002:265). 
980 Sandell (2005:44). 
981 Sandell (2005:45). 
982 Sandell (2006). 
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Mitt huvudsakliga ifrågasättande vill jag förenklat presentera i följande 

frågor: Om det i en familj, förutom individernas, anhörigas, det sociala 

nätverkets och frivilligorganisationers olika aktiviteter, också förekommer en 

mängd parallella insatser av olika professioner med skilda huvudmän […] kan 

man väl inte låtsas som att detta inte förekommer och tro att man endast 

utvärderar effekterna av en enda noggrant definierad metod som råkar 

användas av de aktuella ifo-verksamheterna? […].983 

 
År 2006 kritiserade docent Alf Ronnby den manualstyrning han menade var 
en följd av EBP-satsningen.984 Exempel på manualer var enligt Ronnby ASI, 
BBIC, ART och MST. Ronnby relaterade bedömningsinstrument, systematik, 
standardiserade insatser, utvärdering och återföring till positivism och eko-
nomism, och positionerade detta mot ”tyst kunskap” och hermeneutik. Med 
detta ställde Ronnby ”teknik” mot ”konst”, ”vetenskap” mot ”hantverk” och 
”linearitet” mot ”intersektionalitet”. Han riktade även kritik mot EBP-
rörelsen för formalisering, teknokratisering och för en övertro på metoder, 
med ett minskat handlingsutrymme för socialarbetare som en konsekvens. 
”Byråkraterna på Socialstyrelsen föreställer sig att vi har dessa skarpa meto-
der där man kan slå i manualen för att lösa klientens problem”, sade Ronnby 
i en intervju 2007.985 Han betonade komplexiteten i arbetet och ”det egna 
instrumentet” hos socialarbetaren: ”Det är mera konst än metod att vara en 
riktigt bra socialarbetare.”986  

Lars Oscarsson tog emellertid år 2006 avstånd från vad han benämnde 
”perverterade versioner av EBP” såsom Ronnbys polemiserande bild av EBP 
eller Sundells ensidiga fokus på RCT-studier.987 Oscarsson förespråkade 
istället Sacketts ursprungsdefinition med fokus på kunskaper för att kritiskt 
kunna granska, utforma och utpröva metoder. Han betonade även vikten av 
att socialarbetare reguljärt eller i projektform systematiskt utprövar och 
utvärderar interventioner, och förespråkade med detta, med referens till 
Karin Tengvald, ”lokal beprövad erfarenhet”. Detta menade han förutsätter 
en medvetenhet om ”situationell kontextbundenhet” och ”insatsers beroende 
av klientrationalitet”.988 Bergmark och Lundström skrev också att: 

 
  

                                                             
983 Sandell (2006:49). 
984 Ronnby (2006). 
985 Lindén (2004:25). 
986 Lindstedt (2007:25). 
987 Oscarsson (2006). 
988 Ibid. 
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Som vi ser det är en förbättrad vetenskaplig förankring av socialt arbete i hög 

grad önskvärd. En sådan förändring kan mycket väl genomföras under 

rubriken evidensbaserad praktik. I så fall behövs emellertid en öppen och 

problematiserande diskussion om vilket slags kunskap som faktiskt är möjlig 

att uppnå och vilka vetenskapliga metoder som kan leverera sådan 

kunskap.989 

 
Bergmark och Lundström argumenterade återkommande för vikten av att 
”[…] identifiera var gränserna för evidensbaseringens möjligheter går och 
vilken typ av kunskapsunderlag som är möjlig och önskvärd där evidens i 
mer strikt mening inte går att få fram.”990 När det gällde kunskapsprojektet 
med inriktning mot sociala interventioner manade Bergmark och Lundström 
till eftertanke i det fall: ”[…] kartornas prognoser inte stämmer med verklig-
hetens terräng? Fortsätter man gå efter kartan eller försöker man möjligen 
fundera över bekymren med den bristande överensstämmelsen?”991  

I en blogg ställde sig professorerna Blom och Morén år 2009 frågande till 
själva bevekelsegrunden för EBP-satsningen. De skrev följande: ”Vad vi för-
söker peka på är att det pågår en satsning på EBP i socialt arbete i Sverige, 
men där det är oklart varför. Finns det belägg för att det sociala arbetet har 
sådana brister att det motiverar en satsning på EBP?”992 

 
13.9.2 Inlägg om RCT  

År 2003 sammanfattade professor Tomas Brante utifrån intervjuer med de 
dåvarande professorerna i socialt arbete problem med vad han valde att be-
nämna ”den evidensbaserade metoden”, randomiserade kontrollerade 
studier (RCT), i socialt arbete:993  
  

                                                             
989 Bergmark och Lundström (2011:182). 
990 Bergmark och Lundström (2007a:16). 
991 Bergmark och Lundström (2007:80-81). 
992 Blom och Morén (2009). Forskarna engagerade sig emellertid i utvecklingsarbete för en så kallad 
kunskapsbasering av socialt arbete, inom ramen för ett av fullskaleförsöken inom den nationella 
programsatsningen. De arbetade småskaligt i samarbete med socialarbetare för teorigenerering, utifrån en 
kritisk realistisk ansats. Se Blom och Morén (2007, 2006). Blom (2009) framhöll också vikten av att inta vad 
Morén benämnt en ”icke-vetande” position i socialt arbete. 
993 Brante (2003). 
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Det ena gäller svårigheten att kontrollera att andra faktorer än själva 

interventionen inte inverkar på resultatet och därmed är slutsatserna 

diskutabla eller felaktiga. Det handlar, som det heter inom vetenskapsteorin, 

om öppna och inte slutna system. Endast i de senare är kontrollerade 

experiment möjliga. Det andra problemet är att vetenskapen (i klassisk 

mening) reduceras till teknik i det att endast åtgärd och resultat tas i 

beaktande, inte de mekanismer som kan förklara varför ett visst utfall 

föreligger. Man låter med andra ord kunskapsobjektet formas av metoden. 

Men om vetenskapens syfte är att förklara (samhälleliga) processer så krävs 

även teoretisk förklaring av ett betydligt mer komplicerat kunskapsobjekt.994 

 
År 2006 förhöll sig Alain Topor kritisk mot den RCT-modell som framhölls 
som överlägsen i en kunskapsöversikt över psykosociala insatser för perso-
ner med schizofreni. Hans kritik mynnade ut i en efterfrågan på att låta 
frågeställning och karaktär på studieobjekt avgöra vad som är hög 
evidens.995  

Professor Margareta Hydén framhöll problemet med att anta RCT som 
ideal för effektmätning inom ett område som i låg utsträckning använde sig 
av välavgränsade och väldokumenterade arbetsmetoder.996 Hon pekade på 
svårigheten att veta om sociala arbetsmetoder använts på avsett sätt,997 

samtidigt som hon betraktade det som problematiskt att RCT-modellen inte 
innefattar brukarnas eget perspektiv på effektivitet.  

När det gällde kunskapsöversikter som sammanställer resultat från flera 
RCT-studier lyfte Hydén fram problemet med att insatsers innehåll inte 
beskrivs och att det inte heller beskrivs för vem eller vilka insatserna är 
verksamma.998 Vid jämförelser mellan ”vanlig behandling” och den behand-
ling som ska testas menade Hydén att det medför problem om inte 
innehållet i ”vanlig behandling” preciserats eftersom detta kan skilja sig 
avsevärt mellan olika länder.999 Lösningen skulle enligt Hydén ligga i att 
anpassa EBP till socialt arbete för en praktisk relevans. Själv framhöll hon 
det arbete som bedrevs vid SCIE i Storbritannien som ett gott exempel 
samtidigt som hon introducerade en kartmodell som inkluderade olika typer 
av forskningsdesigner.1000 Hon skrev följande angående Evidensbaserat 
socialt arbete (ESA): 

                                                             
994 Brante (2003:177). 
995 Jfr Hydén (2008), Bhatti m.fl (2006). 
996 Jfr Bergmark och Lundström (2006), Fischer (2005), Ziegler (2005), 
997 Jfr problemet med metodtrohet som bl.a. diskuteras av Kaunitz och Strandberg (2009). 
998 Jfr Pawson (2006). 
999 Jfr Sundell et al. (2009). 
1000 Hydén (2008). Se även SCIE i det brittiska exemplet. 
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Om inte de systematiska kunskapsöversikterna – och därmed ESA-projektet 

som helhet – endast skall få marginell betydelse för socialt arbete, så måste 

definitionen av vad som är praktikrelevant data för det sociala arbetet 

omfatta även vad som brukar kallas kvalitativa studier. Även inom den 

evidensbaserade medicinen arbetar man med kvalitativa studier inom 

områden som rör exempelvis interaktionen mellan läkare och patient […].1001 

Elisabeth Svensson, professor i medicinsk statistik och epidemiologi, 
varnade redan vid en konferens 2001 för en övertro på RCT-studier. Hon 
menade att det dels kan vara svårt att se utfallsvariabler i den typen av 
studier, dels att allt för stor tilltro till RCT-studier kan leda till att utmärkta 
och relevanta studier för den aktuella frågeställningen sorteras bort.1002 I en 
artikel publicerad år 2007 konstaterade också docent Verner Denvall att EBP 
ensidigt och felaktigt hade kommit att förknippas med RCT-studier, trots att 
modellen bygger på användandet av ”bästa tillgängliga evidens”. Även Lars 
Oscarsson hävdade att: ”Kanske har vi tio år framför oss av denna ensidiga 
betoning av RCT-studier. När det blir uppenbart att det inte fungerar tror jag 
att vi kan få en mer nyanserad diskussion om evidensbaserat socialt 
arbete.”1003 

 
13.9.3 Debatt om riktlinjer 

2001 publicerades en rapport från Statens Beredning för Medicinsk Utvärde-
ring (SBU) som beskrivits som ”det första tunga bidraget” om metoder och 
insatser på missbruksområdet.1004 Två av Sveriges ledande sociologer ingick 
i gruppen vid SBU-gruppens start, men ”[a]v olika anledningar kunde de inte 
fullfölja sina uppdrag.”1005 Professor Anders Bergmark gick systematiskt 
igenom rapporten och har sammanfattat sin kritik på följande sätt: 
  

                                                             
1001 Hydén (2008:16). Jfr Oscarsson (2009, 2006). 
1002 I Bokedal (2002:15). 
1003 I intervju med Lindstedt (2007:26). 
1004 Rapporten Behandling av alkohol- och narkotikaproblem visade, enligt SBU:s sammanfattning, att det 
finns en rad bevisat effektiva metoder att behandla alkohol- och narkotikaproblem. Problemet var dock enligt 
Sten Thelander, psykiater och samordnare för projektet att de metoderna inte användes tillräckligt. På många 
håll erbjöds i stället behandling som var bevisat ineffektiv eller av oklart värde, menade Thelander, och 
pekade på ett betydande glapp mellan vetenskap och praxis inom svensk missbruksvård. Exempelvis 
saknades enligt rapporten dokumenterad effekt för ospecifik, stödjande rådgivning - en vanlig insats för att 
försöka minska beroende eller missbruk. Resurserna skulle enligt studien utnyttjas bättre om det satsades på 
väl definierade psykosociala behandlingsmetoder med klar struktur och med bevisat god effekt vid 
alkoholberoende så som kognitiv beteendeterapi, tolvstegsbehandling (exempelvis den så kallade 
Minnesotamodellen), strukturerad interaktionell terapi, modern strukturerad dynamisk terapi, 
motivationshöjande behandling, parterapi eller andra strategier där anhöriga engageras i behandlingen. SBU 
(2001).  
1005 Socialstyrelsen (2002:46). 
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[…] det framstår som något motsägelsefullt att riktlinjerna, som i sig inte 

förser sina läsare med en definition av de interventioner som rekommenderas, 

understryker att en effektiv intervention måste vara väldefinierad. Att det 

också saknas en redovisning av ett vetenskapligt underlag till stöd för dessa 

gemensamma karaktäristika hos de interventioner som betecknas som 

effektiva, gör inte saken mycket bättre.1006 

 
Professorerna Göran Ahrne, Bengt Börjeson och socialchef Eri Thorén kriti-
serade det bristande underlaget för studiens kategorisering av 
interventionerna på följande sätt: ”[…] Om forskarna haft större kunskaper 
om sociala, psykologiska och psykosociala interventioner hade sannolikt 
kategoriseringen av olika insatser – helt avgörande för de slutsatser SBU-
gruppen kommer fram till – genomförts på ett bättre sätt.”1007 I en gransk-
ning av en kunskapsöversikt över psykosociala insatser till personer med 
schizofreni uppmärksammade Alain Topor bland annat definitionsproblem 
av objektet (schizofreni) och avsaknaden av psykosociala faktorer.1008 

Vad gällde riktlinjer som ett beslutsstöd för psykosociala interventioner 
menade både Bergmark och Lundström, och Topor och Denhov, att de fram-
stod som ”mer eller mindre oanvändbara” för de professionella,1009 och lyfte 
med detta fram problemet med hur generella forskningsresultat ska kunna 
tillämpas på den enskilda klienten (det så kallade aggregeringsproble-
met).1010  

Lars Hansson och Carina Gustavsson, ordförande i respektive 
projektledare för expertgruppen Nationella riktlinjer för psykosociala insat-
ser för personer med schizofreni, har betonade emellertid att 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer om insatser och 
behandlingar för hela grupper och inte för enstaka individer, vilket enligt 
dem innebär forskningsfokus på vilka typer av insatser som är bra eller 
dåliga för en viss grupp med ett visst behov.1011 Med detta betonade Hansson 
och Gustavsson att det alltid är till exempel socialsekreteraren, 
biståndshandläggaren eller läkaren tillsammans med den enskilde klienten 
som står för bedömningen av den enskilda individens behov. Syftet med 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer var med andra ord enligt Hansson och 
Gustavsson att kommunernas och hälso- och sjukvårdens beslutsfattare 
skulle kunna använda dem som ett stöd för styrning och ledning av 

                                                             
1006 Bergmark (2008: 209-210). 
1007 Socialstyrelsen (2002:46). Författarna hänvisar också till tre debattartiklar i Nordisk Alkohol och 
Narkotikatidskrift, 2001 respektive 2002, av Bergmark, Thorsen respektive Mäkele.  
1008 Topor (2006). 
1009 Bergmark (2008: 209-210). 
1010 Bergmark och Lundström (2006). 
1011 Jfr Bergmark och Lundström (2007b). 
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socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Därmed beskrevs riktlinjerna som 
ett underlag för beslutsfattares effektiva fördelning av resurser.1012  

Topor och Denhov redogjorde under 2009 för ett antal problem när det 
gällde själva kunskapsproduktionen för riktlinjer.1013  Bland annat belyste de 
risken för haltande jämförelse när en ny metod jämförs med den vanliga 
behandlingen (treatment as usual), och även för att utvärderingsresultat 
påverkats av forskarens teoretiska anknytning. De påtalade också 
problematiken med att integrera utvärderingsresultat mellan länder, utan att 
ta hänsyn till specifika kontextuella förhållanden. Topor och Denhov ansåg 
det vara ett problem när kriterierna för inkusion vid sammanställning ute-
sluter en betydande andel forskning och menade att kunskapen redan blivit 
gammal när den implementeras. Topor och Denhov sammanfattade sin 
huvudkritik på följande sätt: ”För oss som tror på nödvändigheten av att 
utveckla ett evidensbaserat arbete, utgör alltså Nationella riktlinjer, som 
utgör ett beslutsunderlag för att styra vilka metoder som får användas och 
vilka som inte får användas, ett hot mot en evidensbaserad praktik.”1014 

Bergmark och Lundström uppmärksammade också problemet att 
forskares föreställningar om interventionseffekter visat sig påverka 
forskningsresultat (eng. The researcher’s allegiance effect), men även före-
komsten av olika evidenshierarkier.1015 De beskrev därutöver svårigheten att 
vikta motstridiga resultat, och problemet med interventionsforskningens 
förbiseende av lokala kontexter. Sten Anttila vid IMS menade att bristen på 
jämförbara primärstudier av hög kvalitet innebar ett problem, liksom 
konkurrerande evidenshierarkier (eller evidensgraderingar, en benämning 
Anttila föredrog) samt forskningsförmedling för beslutsfattande.1016 Anttila 
försökte visa hur problem med viktning mellan studier kan hanteras, också 
med beaktande av lokal relevans, och hänvisade till pågående utvecklingsar-
bete vid Campbell Collaboration.1017 

Bergmark och Lundström och Topor och Denhov uppmärksammade 
drontens hypotes (eng. the Dodo bird verdict). Denna hade formulerats av 
den amerikanske psykologen Saul Rosenzweig som antog en frånvaro av 
effektskillnader mellan psykoterapeutiska interventioner. Gemensamma 
faktorer (eng. common factors), såsom den terapeutiska alliansen, snarare 
än interventionstyp förmodades ha betydelse för ett gott utfall. När det 
gällde problematiken förknippad med drontens hypotes argumenterade 
Mullen, Shuluk och Soydan på följande sätt i en publikation 2011:  

                                                             
1012 Hansson och Gustavsson (2009:76). 
1013 Topor och Denhov (2009:78). Jfr Sundell et al. (2009), Hydén (2008), Bergmark och Lundström 
(2007b).  
1014 Topor och Denhov (2009:79). 
1015 Bergmark och Lundström (2007b). 
1016 Anttila (2007c:315). 
1017Anttila (2007a, 2007b, 2007c). 
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Om detta påstående stämmer får det konsekvenser för allt socialt 

behandlingsarbete eftersom det då inte spelar någon roll vilken typ av 

behandling man väljer. Samhället behöver inte heller satsa stora resurser på 

psykoterapiutbildningar av olika slag. […] Om det stämmer att alla 

behandlingsmetoder är lika effektiva finns det ingen anledning att göra 

systematiska kunskapsöversikter för att identifiera de metoder som fungerar 

bäst. Därmed faller också behovet av en evidensbaserad praktik.1018 

 
Vid forskarnas undersökning av hypotesen visade det sig emellertid att 
metaanalyser som bekräftat hypotesen klustrat ihop problem av skild art och 
även inordnat interventioner av olika slag i delad kategori. Forskare hade 
uteslutit skadliga interventioner och bortsett från programtrohet.1019 Därmed 
argumenterade Mullen och medforskare för hypotesens förkastande. Detta 
innebar inte att generella faktorer (såsom den terapeutiska alliansen) skulle 
sakna betydelse, men däremot att betydelsen också av de specifika 
faktorerna skulle beaktas eftersom de kunde förklara tio till 15 procent av 
den positiva behandlingseffekten. 15 procent av variationen motsvarade 
exempelvis enligt forskarna att 69% i behandlingsgruppen lyckats, i 
jämförelse med 31% i kontrollgruppen.  

 
13.9.4 Om effektstudier i socialt arbete 

Börjeson m.fl. förklarade år 2002 tidigare relativa misslyckanden med 
effektstudier inom pedagogik och kriminalvård med att kunskaperna om 
interventionernas innehåll brast enligt två olika grundproblem. Det första 
problemet var att interventioner hade klassificerats på olika sätt trots en 
relativ likhet. Det andra grundproblemet var att interventioner hade sam-
manförts trots att de var mycket olika.1020 Mot bakgrund av detta framhöll 
författarna tre möjliga och sinsemellan kompletterande forskningsstrategier 
för att undersöka resultat av socialt arbete: (1) väl kontrollerade studier, (2) 
lokala uppföljningsstudier, (3) socialarbetares återupptagna kontakt med 
klienter de tidigare arbetat med. 

2006 identifierade Börjeson följande grundproblem för forskning om det 
sociala arbetets resultat: ”Det svåraste problemet när det gäller studier med 
fokus på den evidensbaserade praktiken är att kunna skilja på metod och 
aktör.” Han menade att: ”När det gäller sociala och psykologiska intervent-
ioner är den professionelle aktören en del av metoden.”1021 Håkan Svenbro 
argumenterade för att ett grundproblem för interventionsstudier var svårig-
heten att hålla isär individ och kontext:  

                                                             
1018 Socialstyrelsen (2011:8). 
1019 Socialstyrelsen (2011).  
1020 Socialstyrelsen (2002). 
1021 Börjeson (2006:30). 
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Från en humanistisk utgångspunkt utspelar sig en behandling i en människas 

eget biografiska sammanhang. Behandlingsberättelsen flätas in i människans 

egen livsberättelse. Denna väv av ömsesidiga inneslutningar där kontext och 

individ byter plats på överraskande sätt ställer till avgörande problem för en 

medicinskt kalkylerande utvärderingsmodell.1022 

Verner Denvall synliggjorde samma år goda svenska erfarenheter av effekt-
studier i socialt arbete genom traditionen från barnbyn Skå där personalen 
kombinerade klinisk verksamhet med forskning och där före- och eftermät-
ningar användes för att belägga resultat.1023 Under 2008 efterlyste Bergmark 
nya strategier för interventionsforskningen:  

Nya strategier måste utvecklas för att forskningen ska kunna bidra till en 

förbättring av praktiken. Beträffande effekterna av psykosociala 

interventioner måste det begreppsliga fundamentet för studiet av 

interventionsmekanismer elaboreras, och det krävs mer detaljerade empiriska 

studier av individen, såväl när det gäller klienter som behandlare.1024 

I en artikel publicerad 2010 argumenterade också Tommy Lundström, med 
refererens till en studie av Joan McCord, för att uppföljningar kan synliggöra 
huruvida interventioner kan leda till goda resultat i socialt arbete. Detta, 
menade han, utgjorde starka argument för att genomföra långsiktiga upp-
följningar i socialt arbete.1025 2011 efterlyste Mullen m.fl. forskning om de 
aktiva komponenterna både i specifika och gemensamma behandlingsfak-
torer. Enligt Mullen och medforskare rådde det brist på effektutvärderingar 
som studerade vilka interventioner som var effektiva, under vilka omstän-
digheter, för vilket problem, under vilka förhållanden och för vilken 
målgrupp.1026 

 
13.10 Framväxande utfall  

Efter att ovan ha rekonstruerat underliggande tankar bakom, och själva 
händelseförloppet vid, etableringsförsöket under en dryg femton-årsperiod i 
en svensk kontext summerar jag här det framväxande utfallet av etable-
ringsförsöket. Utgångsläget för EBP-projektet i socialt arbete var att 
forskningsanvändningen och kunskapsproduktionen genom uppföljning och 
utvärdering inom socialtjänsten var mycket låg. Vetenskapligt saknades kun-

                                                             
1022 Svenbro (2007:89). 
1023 Denvall (2007) omnämnde särskilt forskaren Rosmari Eliasson-Lappalainen, som enligt Denvall valde 
att använda samhällsvetenskapliga istället för gängse medicinska kriterier för att belägga resultat av det 
sociala arbetet. För beskrivningar se även till exempel Börjeson (2006) som var chef på barnbyn Skå. 
1024 Bergmark (2008:217).  
1025 Lundström (2010). 
1026 Socialstyrelsen (2011). 
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skaper om interventioners och insatsers innehåll och effektivitet. Redan vid 
Kerstin Wigzells upprop 1999 välkomnade Akademikerförbundet SSR:s 
yrkesråd för socionomer EBP-satsningen, bland annat förslagen för 
specialisttjänster (magisterexamen), lokala utvärderare med 
forskarkompetens i kommunerna och en förlängd och legitimationsknuten 
utbildning.1027 Samtidigt beklagade förbundet att det programmet antagit en 
mer urvattnad form än i det ursprungliga förslaget. 

I en konferensrapport från 2001 konstaterades också att: ”Både forskare 
och praktiker och inte minst beslutsfattare frågar sig idag vilka metoder det 
är som ger resultat, vilka sambanden är mellan produktivitet och effektivitet, 
hur stora effekterna i så fall är och om de står i rimlig proportion till kostna-
derna.”1028 Sven Bremberg, docent i socialmedicin, menade att: ”Inom 
folkhälsoarbetet finns ett tydligt intresse för evidensbaserad kunskap och 
även inom socialt arbete har synsättet uppmärksammats alltmer. Men det 
mesta är ännu ogjort.”1029 

År 2004 beskrev Sveriges dåvarande socialtjänstminister Morgan 
Johansson att han var: ”[…] övertygad om att den kunskapsbaserade 
socialtjänsten har kommit för att stanna.”1030 Han tog invigningen av IMS 
som intäkt för detta. 2005 upprepade departementsrådet Gunilla Malmborg 
(Socialdepartementet) budskapet när hon inledde en IMS-konferens om 
ökad evidensbasering inom socialtjänsten: ”Kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten är här för att stanna. Och det är de mest utsatta – klienterna 
och brukarna – som vinner mest på detta förändrade arbetssätt.”1031 Samma 
år implementerades de första riktlinjerna gällande samverkan avseende barn 
och ungdomar med komplex psykisk/psykiatrisk och social problematik, 
Västbus. Riktlinjerna kom att användas i 49 kommuner efter politiskt 
beslut.1032 Den dåvarande regeringen tillsatte också ett socialt råd med 
följande motivering:  
 

[…] regeringen anser att socialpolitiken i Sverige ska bygga på bevisat 

effektiva metoder. Det sociala rådets uppdrag är därför att utgöra ett stöd vid 

utformningen av en evidensbaserad och utvärderingsbar politik på det 

socialpolitiska området. I och med tillsättandet av ett socialt råd tar 

regeringen ett stort steg mot en vetenskapligt förankrad socialpolitik.1033 

 

                                                             
1027 Se Eva Pedersen-Wallin (2001). 
1028 I Bokedal (2002:7). 
1029 Ibid. 
1030 Invigningstal vid IMS den 041008. Socialstyrelsen (2004). 
1031 IMS-Nytt Nr 2 (2005:1). 
1032 Johansson (2010). 
1033 Socialdepartementet (2007). Vid denna tid hade de flesta politiska partier ställt sig bakom en 
evidensbasering av socialtjänsten. Se Perlinski (2010). 
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År 2005 uppmärksammade Jonsson förekomsten av relativt fria frånsteg på 
en lokal nivå av den centrala ambitionen att etablera EBP.1034 År 2006 
beskrev Bergmark och Lundström också att det uppstått sprickor i EBP-
projektet genom olikartade tolkningar av EBP.1035 De identifierade 
förekomsten av två olika EBP-modeller i socialt arbete.1036 Den ena modellen 
menade motsvarade Sacketts femstegsprocess, medan den andra modellen 
motsvarade användning av riktlinjer.  

2006 konstaterade Karin Tengvald att arbetet för EBP hade fått ”en rejäl 
skjuts framåt” genom regeringsuppdraget Nationellt stöd för en kunskaps-
utveckling inom socialtjänsten: ”Läget är idag ett helt annat än då CUS 
startade. Nu märks ett stort och växande intresse för evidensbaserad kun-
skap bland praktiker, forskare, politiker med flera.”1037 Tengvald beskrev en 
ökande efterfrågan på handböcker och rapporter om evidensbaserade meto-
der, och ett växande antal deltagare vid EBP-konferenser.1038 Samma år 
hävdade Sundell att det hade skett en förändring inom socialtjänsten när det 
gällde inställningen till RCT-studier, till att inte längre utgöra ”ett ifrågasatt 
alternativ”.1039 

2006 konstaterade redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift att det 
rådde en oenighet mellan universitetsforskare och forskare vid 

Socialstyrelsen i frågan om EBP.1040 I ett senare nummer av samma 
tidskrift frågade sig redaktionen vem man egentligen kunde lita på i EBP-
frågan.1041  

I en artikel publicerad 2007 beskrev Bergmark och Lundström 
svårigheten ”att hitta någon utprovad metod som särskilt verkningsfull för 

                                                             
1034 Jonsson (2006), Jonsson (2005). 
1035 Bergmark och Lundström (2006a), Jonsson (2006). Jfr Trinder (2000d), se det brittiska exemplet. 
1036 Bergmark och Lundström (2006, 2011), Bergmark (2008). Jfr Gray et al. (2009), Bergmark (2008), 
Olsson (2007), Plath (2006), Rosenthal (2006), Schlonsky och Gibbs (2006), Mullen (2006), Shaw (2005), 
Schwandt (2004), Webb (2002). 
1037 Ljunggren (2006a). 
1038 Ljunggren (2006b). 
1039 ”[MST-] Utvärderingen visar också på den förändring i inställning till randomiserade studier som 
socialtjänsten genomgått på några få år. När utvärderingen av Familjerådslag planerades i mitten av 1990-
talet var randomisering inte ett realistiskt alternativ inom social barnavård. År 2004 var det inte längre ett 
ifrågasatt alternativ utan studien gick att genomföra med framgång inom ordinarie verksamhet. De flesta 
socionomer uppfattade det som en både acceptabel och etiskt försvarbar forskningsdesign.” Sundell 
(2006:68). 
1040 I redaktionens förord till tidskriftsnumret skrev de att: ”[…] vi kan konstatera att uppfattningarna inte 
går i riktning mot ökad konsensus. För den stora gruppen praktiker, som dagligen möter människor i utsatta 
situationer och vars uppgift är att välja ’rätt’ insats, måste den oenighet som råder mellan universitetsforskare 
och Socialstyrelsens företrädare kännas mycket otillfredsställande.” Socialvetenskaplig tidskrift (2007a:1). 
1041 ”Att interventioner i människors liv skall baseras på kunskap och beprövad erfarenhet är en strategiskt 
viktig fråga för dem som möter människor i behov av hjälp och stöd. Men fortfarande finns mycket att säga 
om hur det skall gå till. […]. Utan alltför stor förvåning kan man konstatera att skiljelinjen tycks gå mellan 
vetenskapens och myndighetens företrädare, så vem kan man lita på?” Socialvetenskaplig tidskrift 
(2007b:245). 
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någon del av det socialtjänstbaserade sociala arbetet.”1042 De hävdade att 
reguljära verksamheter inom socialtjänsten i hög utsträckning saknade arti-
kulerade metoder och att effektstudier därmed var svåra att genomföra. De 
forskningsmetodologiska kunskaperna hos socialarbetare för bedömning, 
kritisk granskning och användning av forskning i arbetet beskrevs som 
grunda.1043  

Samma år använde Sundell följande metafor för att beskriva EBP:s ut-
vecklingsstadium i socialt arbete i Sverige: ”Även om intresset för 
evidensbaserad praktik ökar återstår mycket att göra. Man kan göra en 
jämförelse med ett flygplan som lyfter. Under många år har flygplanet taxat 
ut på startbanan, nu har vi kommit upp några hundra meter i luften, men vi 
har fortfarande långt kvar tills vi är på marschhöjd.”1044  

I en studie av förutsättningarna för EBP beskrev Larsson, Marklund och 
Sundell år 2008 att: ”[…] en mycket stor del av cheferna inom individ- och 
familjeomsorgen menar att det på deras arbetsplatser finns ett ’påtagligt’ 
intresse för att utveckla en evidensbaserad praktik.”1045 Enligt studien var 7 
av 10 chefer inom socialtjänsten intresserade av EBP. Därmed menade de att 
det fanns goda förutsättningar för en fortsatt spridning av evidensbaserade 
behandlingsinsatser. Användningen av systematiska bedömningsinstrument 
hade enligt studien ökat påtagligt under senare år.1046 Vid frågan Vad tror du 
krävs för att införa evidensbaserade behandlingsinsatser på din 
arbetsplats? blev emellertid rangordningen:1047 (1) En tydlig 
rekommendation från statliga myndigheter (till exempel Socialstyrelsen eller 
Länsstyrelsen), (2) ett uttalat krav från överordnad chef, ett uttalat krav från 
nämndpolitiker ett uttalat krav från riksdagspolitiker, (3) en tydlig rekom-
mendation från forskare på socialhögskolor, (4) en tydlig rekommendation 
från internationell forskning och sist i rangordningen (5) kom ett uttalat krav 
från brukarorganisationer.1048 Sundell och medforskare refererade även 
studier genomförda av Bergmark och Lundström:  
 
  

                                                             
1042 Bergmark och Lundström (2007:15). 
1043 Bergmark och Lundström (2007). 
1044 Sundell i intervju av Lindstedt (2007:24). 
1045 Sundell et al. (2008). 
1046 Ibid. 
1047 Sundell et al. (2008:10). 
1048 Detta kan emellertid tyda på en stark auktoritetstilltro, i motsats till EBP:s grundidé som explicit utgår 
från brukarens önskemål och preferenser. 
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För tio år sedan genomfördes en enkätundersökning riktad till socialarbetare, 

där många var tveksamma till att använda forskningsbaserade insatser och 

systematiserade bedömningsmetoder. Enkätsvaren visade också att relativt få 

läste till exempel vetenskapliga tidskrifter och facklitteratur inom ämnet. […] 

Resultat från liknande undersökningar från senare tid visar dock att en 

förändring har skett. Majoriteten av de undersökta socialarbetarna framstår 

numera som positivt inställda till en evidensbaserad praktik och fler uppger 

att de läser facklitteratur regelbundet […].1049 

2008 beskrev Bergmark och Lundström att majoriteten av de socialarbetare 
som tillfrågats i studien framstod som positivt inställda till EBP och att fler 
än vid tidigare studier uppgav att de regelbundet läste facklitteratur.1050 
Forskarna konstaterade att EBP som begrepp fått genomslag bland 
socialarbetarna i Sverige och gjorde följande sammanfattning: 

(1) de allra flesta socialarbetare har ett hyggligt grepp om vad EBP kan 

tänkas innebära, (2) en betydligt mindre grupp associerar EBP med manualer 

och riktlinjer och (3) ganska få verkar ha en negativ bild till EBP som 

sådant.[…] Vad vi kan notera är emellertid en mer eller mindre positiv 

inställning till ett förvetenskapligande av socialt arbete bland de flesta av 

socionomerna.1051 

 
Samtidigt problematiserade forskarna resultatet genom att konstatera att 
”[…] det tycks råda en betydande osäkerhet, eller åtminstone påtagligt diver-
gerade uppfattningar kring vad det egentligen är som bör göras.”1052 och att: 
”[…] bredvillighet hos socialarbetarna att ansluta sig till kraven på en veten-
skaplig styrning av det sociala arbetet har dock ingen inramning som 
indikerar hur EBP ska omsättas i faktisk handling.”1053 Försvårande omstän-
digheter för implementering skulle enligt Bergmarks och Lundströms analys 
vara att få socialarbetare hade kontakt med CUS eller IMS, att mycket få 

                                                             
1049 Sundell et al. (2008:6). 
1050 Bergmark och Lundström (2008). 
1051 Bergmark och Lundström (2008:10).  
1052 Bergmark och Lundström (2008:6). Vid frågan om vad evidensbaserat socialt arbete betyder framkom 
följande fördelning mellan olika svarsalternativ: Att använda metoder och insatser som visat sig ha positiva 
effekter när de prövats i vetenskapliga studier (77,7%), Att hålla sig uppdaterad på forskning och utveckling 
inom socialt arbete (36,6%), Att följa vetenskapligt underbyggda riktlinjer (från till exempel Socialstyrelsen) 
(24,9%), En möjlighet att ge klienterna större inflytande genom att de själva kan bedöma vilka insatser som 
har goda resultat (11,5%), Att arbetet bedrivs på ett visst sätt, efter särskilda manualer (10,6%), Egentligen 
ingenting (8,4%), Ett sätt att spara pengar, genom att skära ned på sociala insatser som inte kan belägga 
några positiva resultat (5,2%), En omöjlig ambition att vetenskapligt kontrollera något som inte låter sig 
regleras (3,3%), Något som kommer från medicinen men som inte är tillämpbart i social arbete (2,4%). 
Bergmark och Lundström (2008:9). Genom faktoranalys av påståenden spårade forskarna också olika 
idéstrukturer kring vetenskaplig kunskap, EBP och socialt arbete: evidensskepticism, regelorientering, 
forskningsbasering och radikalt socialt arbete. 
1053 Bergmark och Lundström (2008:13). 
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hade kontakt med Campbell Collaboration och att få hade genomgått utvär-
deringsutbildning. I socialtjänsten hade anställda inte heller ansvar för 
frågor som rör kunskapsutveckling, det fanns inte någon form av specialist-
tjänster och få avslutade magisterutbildningar.1054  

År 2008 beskrevs på IMS hemsida att: ”Intresset för en mer evidensbase-
rad social praktik är nu tydligt, men utvecklingsarbetet är ännu i sin linda, 
både i Sverige och internationellt.”1055 Både Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) och Föreningen Sveriges Socialchefer hade slutit upp för EBP. År 
2009 beskrev Sundell, Soydan, Tengvald och Anttila att IMS sedan invig-
ningen 2004 till år 2008 hade ökat sina projektanslag från regeringen från 
17,5 miljoner till 45 miljoner. Forskarna menade att IMS lyckats väcka 
intresse för sin verksamhet och för EBP hos två av tre målgrupper. 

So far, IMS has succeeded fairly well in establishing good relations with 

politicians and social workers. […] This interest in EBP and in the work of IMS 

has to this date, only partly been shared with the third group of stakeholders, 

the university-based social work faculty. Often senior university researchers in 

social work have been and are still in many cases either indifferent or hostile 

to the work of IMS.1056  

 
Detta kunde enligt artikelförfattarna komma att förändras, vilket de gav 
följande exempel på: ”Indifference or hostility might, however, shift toward 
engagement and constructive skepticism as expressed recently by one of the 
senior professors of social work, Dr. Lars Oscarsson, at the annual 
conference of the Swedish Association for Social Work Research.”1057 

År 2009 hävdade Sundell att: ”Under de få år som IMS existerat har 
institutet blivit en viktig del av svensk socialpolitik. […] På många håll i 
landet har man påbörjat arbetet mot en evidensbaserad praktik, ofta efter att 
ha tagit del av forskningsrön som förmedlats av IMS.”1058 Även Ulla Jergeby, 
forskare vid dåvarande IMS, hävdade att: ”Vi märker att standardiserade 
bedömningsinstrument efterfrågas allt mer. Ett skäl är att evidensbaserad 
praktik kräver att socialtjänsten bedömer och följer sina klienter på ett sys-
tematiskt sätt […].”1059  

Två svenska studier initierades mot bakgrund av EBP-etableringen. 
Katarina Jacobson och Elizabeth Martinells studie undersökte: ”[…] hur 

                                                             
1054 Bergmark och Lundström (2008). 
1055 IMS (2008). 
1056 Sundell et al. (2009:717). Jfr Qureshi (2004) i exemplet Storbritannien. 
1057 Sundell et al. (2009:717). Jag närvarade själv vid FORSA Nationellt Symposium i Örebro 2009 och tog 
del av bland andra Lars Oscarssons och Bengt Börjesons anföranden. 
1058 Sundell (2009:2). 
1059 Hon betonade samtidigt att denna typ av instrument endast utgör en del av en utredning: ”Inga 
instrument är exakta, därför måste även information från andra källor vägas in.” Jergeby (2009:6). 
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standardiserade bedömningsinstrument används i det vardagliga sociala 
arbetet och hur detta relateras till utbildning och kunskap: Hur konstrueras 
och förklaras evidensbaserade beslut, eller motsatsen – beslut som inte antas 
vara vetenskapligt grundade?”1060 Björn Bloms studie undersökte: ”[…] hur 
kunskap används i praktiken av socialarbetare och läkare, respektive 
socionom- och läkarstudenter.”1061 2010 publicerades ett exempel på 
produktion av lokal evidens genom uppföljning (Loke), av Jan Hjelte och 
medforskare vid fältforskningsenheten UFFE i Umeå. Ett annat exempel 
som omnämndes i en rapport från Socialstyrelsen och SKL var rådgivningen 
Oden i Skellefteå som använde sig av ett instrument för lokal uppföljning av 
resultat för brukarna.1062 

I en publikation 2010 beskrev Haluk Soydan att det fanns tecken på en 
förändring när det gällde forskningsrådens begränsade betydelse för kom-
municering (spridning och implementering) av forskning.1063 Han 
identifierade den dåvarande utvecklingsfasen i EBP-projektet som den av-
slutande av sex nödvändiga faser: 
 

1. Fokus på kunskapsbaserad praktik generellt. 
2. Fokus på kunskap om det sociala arbetets resultat. 
3. Fokus på belägg (evidens) för resultat av det sociala arbetets inter-

ventioner. 
4. Fokus på evidens från systematiska kunskapsöversikter. 
5. Fokus på spridning av kunskaper och evidens. 
6. Fokus på evidens om implementering och översättning. 

Samtidigt konstaterade Soydan att: 

It is important to point out in this context that in Sweden EBP is often used in 

the sense of ’evidence-based interventions’ and not in terms of the more 

general process of integrating best available evidence with expert knowledge 

about local circumstances and client values and preferences, although a recent 

central government committee report […] has used the broader definition of 

evidence-based practice.1064 

 
Under 2010 påbörjade Socialdepartementet och SKL arbetet med 
kommuners avsiktsförklaringar i enlighet med EBP och med att upprätta 
regionala stödstrukturer för EBP.1065 2011 hade samtliga regioner lämnat 
avsiktsförklaringar. Vid denna tid höll flera av förslagen i Wigzells utredning 

                                                             
1060 Med finansiering av Centrum för Professionsstudier (CPS) i Lund under tidsperioden 2010-2012. 
1061 Med finansiering från FAS under tidsperioden 2010-2013. 
1062 Socialstyrelsen och SKL (2011). 
1063 ”[…] although there are signals that this might soon change.” Soydan (2010:181).  
1064 Soydan (2010:187). 
1065 Se Hanberger et al. (2011) för en förstudie inför upprättandet av regionala stödstrukturer. 
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för en evidensbaserad socialtjänst på att genomföras. Mål som omfattade 
EBP hade blivit vanligare på socialnämndsnivå och i verksamhetsplaner 
fanns i de flesta fall mål och strategier för EBP.1066  

Enligt en undersökning var samtliga kommuner positiva eller mycket 
positiva till EBP.1067 Samtidigt uttryckte vissa kommunföreträdare farhågor 
för risken att manualer inte skulle komma att anpassas efter klient och situ-
ation eller för en alltför stor tidsåtgång till dokumentation och uppföljning. 
Nästan alla undersökta kommuner uppgav att de haft stort stöd av SKL:s 
arbete med Kunskap till praktik och Socialstyrelsens dokumentations- och 
uppföljningsstöd. Intervjuade kommunföreträdare ansåg att medvetenheten 
om EBP var större inom IFO än inom ÄOH. På uppdrag av regeringen var 
emellertid ett biståndsbedömningsinstrument för äldreomsorgen under ut-
veckling av Socialstyrelsen. Samtidigt frågade sig några socialsekreterare 
följande:  

De flesta kommuner använder sig idag bland annat av 

bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index). Men hur många 

kommuner gör det systematiskt? Hur många använder sig av 

uppföljningsintervjun efter genomförd insats för att följa upp om/hur 

klientens skattning av problem och hjälpbehov inom olika livsområden har 

förändrats? Och slutligen hur många kodar vilken insats klienten erhållit för 

att kunna få ut statistik över resultat på gruppnivå. […] Det går inte att bortse 

från att svensk socialtjänst lagt mycket resurser och klienttid på insatser utan 

att noggrant följa upp om det lett till någon förändring för klienterna. Det har 

både varit slöseri med skattemedel och med klienters förtroende för 

socialtjänsten.1068 

 
Artikelförfattarna som deltog i den ovan beskrivna försöksverksamheten för 
EBP var övertygade om EBP:s potential. De skrev vidare att: ”Vi känner inte 
igen oss i den kritik som finns internationellt av EBP-rörelsen – att den inte 
skulle intressera sig för praktikers erfarenheter. Vi känner inte heller igen 
oss i […] att EBP skulle öka avståndet mellan forskning och praktik.”1069 

År 2011 tog Bergmark och Lundström ställning för Sacketts ursprungs-
modell samtidigt som de noterade ”[…] de besvärande omständigheterna 
beträffande svårigheterna att faktiskt använda modellen i det dagliga prak-
tiska arbetet.”1070 De konstaterade också att: ”Var gränserna går för vilka 
vetenskapliga metoder som kan inrangeras i ett evidensprogram utgör dock 

                                                             
1066 Socialstyrelsen och SKL (2011). 
1067 Ibid. 
1068 Johansson et al. (2010:85-86). 
1069 Johansson et al. (2010:85). 
1070 Bergmark och Lundström (2011:168). 
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en oklar punkt hos många debattörer.”1071 Och vidare att: ”Vid sidan av dem 
som hävdar att endast RCT-baserad kunskap kan ingå i programmet blir 
många svaret skyldiga på denna punkt. Å andra sidan är det inte osannolikt 
att just diskussioner om vad som skulle kunna tänkas ingå i ett brett eller 
vidgat evidensbaserat program är något som kommer att ta större plats i 
socialt arbete de kommande åren.”1072 Samma år konstaterade företrädare 
för det svenska FoU-nätverket att: ”Vi kan se en ökande konsensus om vad 
EBP innebär och om behovet av en sådan praktik i socialtjänsten.”1073 

År 2011 konstaterades i en kunskapsöversikt publicerad av Socialstyrelsen 
att ungefär två tredjedelar av klienterna haft nytta av sociala interventioner. 
Översikten gav också exempel på potentiellt skadliga interventioner.1074 Som 
tidigare nämnts förkastades den så kallade drontens hypotes (the dodobird 
verdict), dvs. att alla metoder skulle vara ungefär lika verksamma. Samma år 
skrev brukarrepresentanter det följande i en debattartikel i facktidskriften 
Socionomen:  

Vi som under årens lopp varit föremål för missbruksbehandling har alltför 

sällan, om någonsin, mött en läkare, psykolog eller annan 

behandlingsansvarig, som har kunnat eller velat redogöra för hur och varför 

just deras ’behandling’ kommer att kunna stödja oss på vägen bort från 

missbruk och beroende. Delar av branchen tycks istället vila på en svajande 

och opålitlig grund av moralism och trendriktigt tyckande.1075 

 
13.11 Sammanfattande kommentar 

Av kapitlet har framgått att förändringsaktörer lanserade EBP som en 
lösning på ett glapp mellan forskning och praktik, som en 
professionaliseringsstrategi och som en stategi att vinna legitimitet. Forsk-
ningsrapporter och medial uppmärksamhet var centrala. En politisk 
förankring möjliggjorde sedermera etableringen av ett EBP-orienterat 
institut som en pådrivande nationell aktör för utvärdering av sociala 
interventioners effektivitet. På regeringsnivå etablerades ett socialt råd. 
Kunskapsstyrning användes som ett socialpolitiskt medel och programsats-
ningar genomfördes för ett närmande mellan forskning och praktik. EBP-
projektet främjades av offentliga utredningar som betonade vikten av ökat 
resultatfokus, men också av befintliga yrkesetiska principer med fokus på 
ansvaret att basera arbetet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt 
fanns det tillämplig lagstiftning så som socialtjänstlagens paragrafer för god 

                                                             
1071 Bergmark och Lundström (2011:169). 
1072 Bergmark och Lundström (2011:181). 
1073 Alexandersson, Hyvönen och Karlsson (2011:72). 
1074 Socialstyrelsen (2011). Översikten var genomförd av Edward J. Mullen, Joseph Shuluk och Haluk 
Soydan. Notera att effektstudierna var amerikanska. 
1075 Andersson et al. (2011:77). 
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kvalitet och utvärdering. Förbudet mot sammanställningsregister hämmade 
å andra sidan EBP-projektet. 

Trenden mot mål- och resultatstyrning och den tilltagande speciali-
seringen gynnade EBP-modellens etablering. En förankring av EBP i 
målformuleringar i policydokument och handlingsplaner, i upphandlingsun-
derlag och vid tillämpning av lagen om valfrihetssystem identifierades som 
främjande, liksom tätare personburna kontakter mellan forskare, besluts-
fattare och professionella, samt utbildning i utvärdering och uppföljning.  

På den nationella arenan var Socialstyrelsen och Socialdepartementet 
viktiga aktörer vid etableringen, liksom SKL och FoU-nätverket på den reg-
ionala arenan. Socialarbetarförbunden gav sitt stöd till EBP-projektet och ett 
antal svenska myndigheter ingick i ett EBP- nätverk. Barnbyn Skå gavs 
spridning som gott exempel på en verksamhet med ett tydligt målrationellt 
fokus. Forskare engagerade sig i inomvetenskapligt utvecklingsarbete, men 
forskarsamhällets svala intresse för interventionsstudier hämmade själva 
kunskapsprojektet – i sådan utsträckning att specialdestinerade anslag till 
effektstudier föreslogs. Kartläggningar av attityder till, kunskaper om och 
färdigheter relaterade till EBP var en central del av EBP-projektet. En atti-
tydförändring skedde till förmån för EBP både bland socialchefer och 
socialarbetare, men det kvarstod ett avstånd till modellens realiserande. 
Samtidigt visade demonstrationsprojekt att en förändring var möjlig.  

I Sverige ersattes termen evidensbaserad praktik med kunskapsbaserad 
praktik vilket gav upphov till omtolkningar. Avtalsskrivningar mellan stat 
och kommuner med intentionsförklaringar i enlighet med ursprungsmo-
dellen förstärkte dock kravet på efterföljande. I Sverige lanserades också den 
ursprungliga EBP-modellen som två olika modeller (evidensbaserade inter-
ventioner respektive evidensbaserad praktik), innan en synergisk relation 
återlanserades av förändringsaktörer.  
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14. Utfallet av EBP-etableringen – En 
sammanfattning 

2011 var EBP etablerat som politisk agenda, som forskningsagenda och som 
agenda för daglig praktik. Detta gällde såväl socialt arbete som andra pro-
fessionella fält. Intresset hade varit ökande i fält efter fält, i länder runt om i 
världen (på en global nivå). Som daglig praktik var EBP ännu inte fullt eta-
blerat, men försöksverksamhet hade visat att en förändring var möjlig. Olika 
verksamhetssystem och riktlinjer var implementerade. Beslutsfattare, pro-
fessionella och forskare var i ökande utsträckning positivt inställda till EBP. I 
en svensk kontext var socialchefer och socialarbetare generellt sett positiva 
till EBP inom socialtjänstområdet. Efterfrågan på handböcker och rapporter 
om EBP hade ökat liksom deltagande vid EBP-orienterade konferenser. 
Forskarkontroversen om EBP som kunskapsprojekt var fortsatt livaktig, men 
en rörelse mot konsensus hade observerats när det gällde EBP:s innebörd 
och potential. Nedan sammanfattas utfallet på olika etableringsnivåer. 

 
14.1 EBPolicy som agenda 

Över tid hade initiativ tagits i riktning mot EBPolicy, både på överstatlig och 
statlig nivå. EU framhöll betydelsen av evidensbaserad policy och OECD gav 
stöd till utveckling av evidensbaserad policy och praktik. På en nationell nivå 
pågick en dokumenterad utveckling av EBPolicy både i europeiska, östafri-
kanska och nord- och sydamerikanska länder, och även i Kina – inom det 
sociala området såväl som inom hälso- och sjukvårdsområdet. Många rege-
ringar hade med andra ord explicitgjort en ambition att verka för en mer 
evidensbaserad policy. Denna hade exempelvis tagit sig uttryck i regerings-
förklaringar, tillsättande av vetenskapliga råd och utdelande av ekonomiskt 
stöd för kunskapsproduktion om verksamma insatser. Cochrane och Camp-
bell Collaborations hade bjudits in av regeringar i en rad länder att etablera 
nationella noder. 

 
14.2 EBPraktik som agenda 

Med EBPolicy som införd agenda hade det skapats ett normativt tryck på 
EBPraktik som agenda. När det gäller socialt arbete hade till exempel i 
Sverige de flesta politiska partier slutit upp för EBP i socialtjänsten. 
Socionomernas yrkesråd SSR gav sitt öppna stöd för EBP, på motsvarande 
sätt som i USA där de fem stora socialarbetarförbunden slöt upp för en upp-
byggnad av stödstrukturer för EBP. På liknande sätt som inom hälso- och 
sjukvårdsområdet hade nationella struktursatsningar och demonstrations-
projekt för EBP i socialt arbete genomförts i en rad länder, så även i Sverige. 
I samtliga nordiska länder hade struktursatsningar pågått parallellt inom 
socialtjänstområdet. I Sverige enades stat (socialdepartementet) och kom-
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muner (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) om en samsyn på EBP. Det 
svenska nätverket av kommunala forsknings- och utvecklingsenheter (FoU) 
slöt upp för en evidensbaserad socialtjänst, och definierade sin uppgift och 
roll i detta projekt. Det hade även etablerats ett myndighetsnätverk för EBP. 

 
14.3 EBP som daglig praktik 

Intresset för EBP bland socialarbetare i Storbritannien och USA var ökande. 
Socialtjänster hade börjat kontakta forskare för hjälp med att etablera eller 
identifiera EBP. Även bland svenska socialarbetare hade intresset för och 
samtycket till EBP ökat.  

Erfarenheter från riktade EBP-satsningar mot första linjens socialarbetare 
(till exempel the BEST-project i New York och Södermalmsprojektet i 
Stockholm) visade att en konceptuell och praktisk förändring var möjlig, i 
enlighet med en EBP-modell och därmed ett förändrat aspektseende oriente-
rat mot dokumenterade resultat för brukaren. Med detta hade 
nödvändigheten av specifika organisatoriska grundvillkor för EBP framträtt. 
I USA och Storbritannien hade försök gjorts med knowledge managers och 
linkofficers som översättare mellan kunskapsproducenter (forskning) och 
praktiker (praktik). I Sverige hade en form av kliniska lektorat, och i Finland 
så kallade tutorer provats. 

I en svensk kontext hade verksamhetssystem implementerats som före-
nade praxis, resultat av aktuell social forskning, aktuell lagstiftning och som 
riktade fokus mot brukarens behov. Med detta hade en grundförutsättning 
för EBP etablerats genom dokumentation och möjlighet till lokal kunskaps-
produktion genom uppföljning. Samtycket till dessa var ökande. På regional 
nivå hade riktlinjer för en god praktik implementerats. 

 
14.4 EBP som forskningsagenda 

Som forskningsagenda hade EBP framförallt sammankopplats med i första 
hand sammanställning och i andra hand produktion av interventionsstudier. 
Orsaken till detta var ett uppmärksammat behov av handlingsstöd till 
beslutsfattare och professionella för interventioner som visat sig fungera på 
avsett sätt. En rad producenter av kunskapssammanställningar hade etable-
rats internationellt. Olika organisationer hade emellertid anammat olika 
metodpraxis. I socialt arbete hade EBP-projektet uppenbarat en brist på 
primärstudier av interventionseffekter, och många gånger visade sig också 
underbyggda beskrivningar av arbetets innehåll saknas.  

När det gällde frågor om interventioners effektivitet hade RCT blivit ett 
ifrågasatt ideal och forskare i socialt arbete (så som inom andra fält) hade 
utfärdat varningar för en övertro till metoden. Studier av vilka interventioner 
som är effektiva, under vilka omständigheter, för vilket problem, under vilka 
förhållanden och för vilken målgrupp hade i allt högre utsträckning efterfrå-
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gats. Med dessa tankegångar hade narrativ syntes och realistisk utvärdering 
introducerats som ett framkomligt alternativ.  

Forskare hade också kommit att argumentera för att en modell för utvär-
dering av socialtjänstpraktik behövde ta sin utgångspunkt i daglig praktik 
och i samarbete med socialarbetare. Med detta hade vikten av lokal kun-
skapsproduktion och så kallad beprövad erfarenhet framhållits. 

 
14.5 Före och efter den påbörjade EBP-etableringen 

I och med de explicita planerna att förändra en tidigare erfarenhetsbaserad 
kultur, auktoritetsbaserad kultur eller opinionsbaserad kultur till en 
evidensorienterad kultur har jag intresserat mig för huruvida en rad 
professionella fält och så även socialt arbete faktiskt stått inför ett potentiellt 
paradigmskifte. I enlighet med mina kritiska realistiska utgångspunkter har 
jag för att belägga och förklara utfallet av EBP-etableringen använt den 
potentiella övergången från en kunskapskultur (ett paradigm) till en annan. 
Jag menar att de föregående empiriska kapitlen ger belägg för att en föränd-
ring har skett till följd av EBP-modellens införande. Vid en kontrastering av 
ett ”före” mot ett ”efter” EBP-modellens lansering anser jag att det har börjat 
ske en förändring i ett aspektseende. Figuren nedan preciserar vari denna 
förändring ligger. 

 

Det gamla ”paradigmet” Det nya ”paradigmet” 

Goda intentioner, erfarenhet och intuition är 

tillräckligt för en välfungerande praktik. 

 

 

Resultaten av socialt arbete kan inte ”mätas”. 

 

 
Fokus på symptom 

Goda intentioner, erfarenhet och intuition är 

nödvändigt men inte tillräckligt för en 

välfungerande praktik. Det behövs även 

kunskaper från systematiska observationer och 

kritiskt konsulterande av forskning för en välfun-

gerande praktik. 

Resultaten av socialt arbete för brukare och 

samhälle kan och bör följas upp och utvärderas. 

 
Fokus på problem 

Figur 2. Ett förändrat aspektseende. 

Före introduktionen av EBP var det inte systematiskt utforskat och därmed 
okänt om det professionella arbetet hjälpte på avsett sätt, eller om det trots 
goda intentioner gav verkningslösa insatser eller till och med skadade. Med 
EBP-projektet har en utveckling igångsatts där verksamheter i högre 
utsträckning förväntas producera och använda sig av vetenskap och 
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beprövad erfarenhet. Med utgångspunkt i det ovan redovisade empiriska 
materielet sammanfattar figuren nedan det gradvis förändrade tillståndet. 
Jag hävdar att det har börjat ske en förändring i funktionen och strukturen 
hos sociala system, och med detta en strukturell förändring. 

 

 Före Efter 

Policy EBP fanns 

inte som 

agenda 

 

 

• Organisationer på överstatlig nivå gav stöd för EBPolicy: bl.a. EU, Nordiska 

ministerrådet, OECD, WHO. 

• IFSW innefattade EBP i definitionen av socialt arbete. 

• Regeringar investerade i kunskapsproducerande organisationer och infrastruk-

tur för EBP.  

• EBP innefattades i nationella yrkesstandarder. 

• Fackförbund gav sitt stöd för EBP. 

• I Sverige etablerades ett myndighetsnätverk för EBP. 

• Det svenska FoU-nätverket gav sitt stöd för EBP. 

• Sveriges Kommuner och Landsting gav sitt stöd för EBP. 

• Den svenska staten och ett antal kommuner slöt avtal för EBP. 

• I svenska kommuner skedde en implementering av riktlinjer.  

• EBP innefattades som verksamhetsmål för socialtjänster. 

Forskning EBP fanns 

inte som 

agenda. 

 

 

• Cochrane och Campbell Collaborations etablerades som globala 

kunskapsproducenter för EBP. 

• Tidskrifter etablerades som kunskapsspridare för EBP. 

• SCIE, CEBSS, IMS m.fl. etablerades som nationella noder för EBP och 

integrerades sedermera i ordinarie verksamhet. 

• Forskare engagerade sig i inomvetenskapligt utvecklingsarbete för EBP. 

• Det	  producerades:	  Kartläggningar av i vilken utsträckning verksamheter hade 

vetenskapligt stöd; Riktlinjer och verksamhetssystem; Kartläggningar av hur 

riktlinjer användes; Kartläggningar av EBP-modellens tillämpning; Kartlägg-

ningar av EBP-relaterade attityder, kunskaper och färdigheter; Forskning om 

policy respektive praktik hjälpte på avsett sätt; Forskning om vad som fungerar 

för vem under vilka omständigheter. 

Praktik EBP var inte 

etablerat 

som daglig 

praktik.  

 

• EBP-modellen omsattes i praktik genom demonstrationsprojekt. 

• Det implementerades verksamhetssystem som förenade praxis, forskning, 

aktuell lagstiftning och kunskap om brukarens behov för planering, doku-

mentation och uppföljning. 

• Det etablerades en högre grad av transparens genom att verksamhetssystemen 

förutsatte definierade mål och angivna kunskapskällor. 

Figur 3. Före och efter den påbörjade EBP-etableringen. 
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15. Förklaring till utfallet av EBP-
etableringen 

Av de föregående empiriska kapitlen framgår att det med introduktionen av 
EBM, EBPolicy och EBPraktik introducerades ett förändrat aspektseende, 
inom olika människovårdande fält, i stora delar av världen. Så även inom 
socialt arbete i Sverige. Genom diffusion och institutionalisering av EBP 
menar jag att det har börjat ske en förändring av strukturen och funktionen 
hos sociala system. Komponenterna i denna pågående förändring är likar-
tade som de Kuhn identifierat vid ett paradigmskifte. Syftet med detta 
kapitel är att förklara utfallet av EBP-etableringen, med fokus på exemplet 
det svenska socialtjänstområdet. Utifrån studiens kritiska realistiska ut-
gångspunkter ska jag försöka visa på betydelsen av historia, programlogik 
och komplexa system och strategier för EBP-etableringens utfall. Med detta 
beaktar jag att EBP-projektets framgångar (och nederlag) varit beroende av 
strukturella och kontextuella faktorer, men också av hur aktörer kommuni-
cerat och tolkat projektet. Därigenom blir också aktörskap som kausal kraft 
(på olika analysnivåer) framträdande i min analys. 

 
15.1 Den självgenererande modellen och dess programteori 

EBP-modellen och dess programteori var ett resultat av ett antal nyckelar-
kitekters samarbete. Det nya paradigmets löfte var en effektiv praktik genom 
att systematiskt närma forskning och praktik för patientorienterad pro-
blemlösning. Den stipulativa och operationella definitionen av EBM 
skapades med tankegods från rationalism, empiricism, positivism och 
pragmatism. Definitionerna explicitgör (och paketerar) den logik, som ligger 
till grund för en mer utvecklad programteori. I den mån programteorin 
efterföljdes, som en kognitiv karta, tillförsäkrades modellens reproduktion 
genom så kallad kopiering. Modellen var med andra ord självgenererande 
till sin konstruktion och därmed en motor för förändring.  

Idékonstruktionen bidrog till en kontrollerad institutionalisering. Som 
analysen mer ingående kommer att visa ledde emellertid aktörers översätt-
ningar av den ursprungliga modellen snarare till en fri institutionalisering. 
Genom vissa översättningar av EBM/EBP-modellen uppstod glapp mellan 
den stipulativa och den operationella definitionen av ursprungsmodellen 
varvid den logiska garanten för att modellen skulle uppfylla sitt löfte upp-
hörde. Detta hämmade institutionaliseringstempot. 
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15.2 Aktörers handlande som kausal kraft 
Samhällsstrukturer, som orsakar social regelbundenhet, reproduceras 
genom socialisation. Samtidigt är de föränderliga genom aktörers 
uppfattningar och handlingar. Den påbörjade förändringen i den sociala 
strukturen måste därför också förstås som en effekt av aktörers handlande 
(aktörskap som en kausal kraft). Förändringsaktörer handlade utifrån sin 
övertygelse i syfte att förändra den rådande kunskapskulturen inom 
hjälparprofessionerna och påverkade omgivningen i enlighet med sina prefe-
renser för EBP. Nedan synliggör jag hur förändringsaktörerna genom att 
korrekt uppmärksamma sig själva och sin omgivning, framgångsrikt 
använde sig av befintliga villkor, regelverk och institutioner, fattade beslut 
till gagn för EBP, kommunicerade den nya modellen och agerade problem- 
och konfliktlösande till gagn för den. Som en effekt av detta omprövade 
mottagande aktörer, via medvetenhet och reflexion, värderingar och föränd-
rade sina uppfattningar om paradigmet. En konsekvens av detta blev ett 
förändrat handlande till gagn för EBP. Samtidigt kvarstod aktörers tveksam-
het eller motstånd till paradigmet i den utsträckning de inte var övertygade 
om paradigmets potential.  

 
15.2.1 Idéspridarna på olika aktörsnivåer 

Här nedan framgår hur introduktionen av paradigmet (eller innovationen) 
skedde genom att en krisförståelse kommunicerades med paradigmet som 
en lösning. Förändringsaktörer satte igång likriktande processer för en in-
stitutionalisering och framgångsrika exempel användes för att sätta igång en 
organisatorisk härmning. Modellen förankrades i befintliga tanketraditioner, 
forskningstraditioner och professionskodex, men också i tillämplig lagstift-
ning. Idéspridarna återfinns på olika aktörsnivåer. 

På en individnivå var förändringsaktörerna, inom olika professionella 
fält, inflytelserika forskare, med hög legitimitet och med inflytande inom 
politiskt-administrativt beslutsfattande. De var fältöverskridande och hade 
en hög internationell legitimitet och mobilitet. Förändringsaktörerna hade 
samtidigt en nationell bas för förändringsarbetet, sedermera vid nationella 
noder till Cochrane Collaboration respektive Campbell Collaboration. Vad 
gäller förändringsaktörernas inre motivation (subindividnivå) har de beskri-
vit egna erfarenheter av villrådighet som kliniker när det gällt 
behandlingsalternativ, av att på nära håll ha sett fatala konsekvenser av fel-
behandling, av frustrationen över att inte veta hur det i ett senare skede gick 
för brukarna, av att själv vara beroende av professionellas uppdaterade kun-
skaper och expertis för sin överlevnad, men också den personliga 
reflektionen över för vem det professionella arbetet egentligen är till för. 

De EBP-orienterade nätverken, som kunskapsproducenter och kunskaps-
spridare, var viktiga förändringsagenter på en fältövergripande och global 
nivå. Campbell Collaboration etablerades i det socialvetenskapliga- och 
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utbildningsområdet med hälso- och sjukvårdsområdets Cochrane 
Collaboration som förebild. Genom så kallad mimetisk isomorfism, skedde 
också inom socialt arbete (och andra professionella fält) en organisatorisk 
härmning av legitimitetsstarka EBP-orienterade organisationer inom hälso- 
och sjukvårdsområdet. 

Nordic Campbell skapades med nationella noder i huvudstäderna. Dåva-
rande CUS blev den svenska noden och nyetablerades sedermera som ett 
institut: IMS. För spridning av forskning till framförallt chefer (primärt) och 
första linjens socialarbetare skapades vid svenska IMS en enhet med journa-
lister och socialarbetare. Av det svenska exemplet framgår också hur de 
svenska regionala fältforsknings- och utvecklingsenheterna (FoU) utmejs-
lade sina roller som tvärsektoriella och tvärvetenskapliga kunskapsnoder. De 
framträder som idéspridare på en regional nivå.  

 
15.2.2 Isomorfism 

I socialt arbete iscensatte förändringsaktörer och opinionsledare en 
internationell debatt, som en medveten strategi för en påbörjad 
beteendeförändring i linje med det förändrade aspektseendet. Genom denna 
förmedlades den problembeskrivning och krisförståelse som EBM/EBP leve-
rerades som en lösning på. Krisen reproducerades genom rapporter, 
debattartiklar, konferenser och granskande populära medier som kommuni-
kationskanaler, vilket bidrog till en megafoneffekt. Den personliga 
frustration som rörelsens förgrundsgestalter beskrev blev på detta sätt ut-
gångspunkt för en fortsatt kollektiv konstruktion av den kris (glappet mellan 
forskning och praktik) som först EBM, och senare EBP, definierades som en 
lösning på.  

Utifrån den svenska debatten gjorde förändringsaktörer och opinionsle-
dare systematiska utblickar gentemot hälso- och sjukvårdsområdet. Detta 
medförde konstruktionen av ett gott exempel – någonting att eftersträva 
genom härmning, så kallad mimetisk isomorfism, vilket samtidigt bekräf-
tade det medicinska fältets prestige och status. Även inom socialt arbete 
förespråkade förändringsagenter initialt läkarnas hippokratiska ed och 
framhöll kompatibiliteten med EBP, vilket bidrog till normativ isomorfism. 
Samtidigt verkade förändringaktörerna också för en så hög kompatibilitet 
som möjligt mellan socialarbetaretiska koder och EBP. Förändringsaktö-
rerna bedrev lobbying för att övertyga socialarbetarförbunden om att 
införliva EBP i etiska riktlinjer. När detta skett, så som hos den amerikanska 
socialarbetarsammanslutningen NASW, refererade aktörer till dessa som 
argument för EBP:s införande. I Sverige argumenterade förändringsaktörer 
för att EBP var förenligt med det svenska socialarbetarförbundet SSR:s 
etiska kod.  

Möjligheterna för förändringsaktörer och opinionsledare att förankra 
paradigmet i lagstiftning eller andra regelverk, för en regulativ isomorfism, 
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skiljde sig åt mellan länder. I vissa länder var möjligheterna till lagstöd goda, 
i andra länder förbättrades möjligheterna över tid. I Sverige lanserades år 
1999 ett förslag att lagstifta om forskning i det praktiska sociala arbetet, i 
likhet med den svenska hälso- och sjukvårdslagens dåvarande framskrivning 
av Landstingets ansvar för klinisk forskning. Under 2000-talets första år 
förankrades EBP-modellen i den svenska socialtjänstlagens krav på kvalitet 
och utvärdering. Samtidigt fanns emellertid vid denna tidpunkt också svensk 
lagstiftning som motverkade möjligheten att undersöka resultat för klienter, 
genom förbud mot sammanställningsregister.  

Förändringsaktörer bedrev också lobbying för en EBP-orienterad utbild-
ning, vilket innebär en möjlighet till normativ isomorfism. När det gäller 
universiteteten fördes EBP in i utbildningsagendan i olika länder. I ett 
ökande antal lärobocker i socialt arbete behandlades också EBP. I en ameri-
kansk kontext innefattades EBP i ackrediteringsstandards för 
socialarbetarutbildningar. Genom en statlig utredning under 2008 riktades 
det svenska Högskoleverkets uppmärksamhet mot socionomutbildningen 
avseende kunskaper och färdigheter som främjar en evidensbaserad praktik, 
och avseende behovet av mer forskarkompetens inom professionen.  

Andra exempel på hur det skapades förutsättningar för normativ 
isomorfism är den brittiska kunskapsproducerande organisationen SCIE:s 
krav att kunskapsbasen kontinuerligt skulle inkorporeras i nationella rikt-
linjer för service administrerad av Hälsodepartementet, i nationella 
yrkesstandarder godkända av National Training Organisation for Personal 
Social Services (TOPSS) samt i General Social Care Councils (GSCC) riktlin-
jer för uppförande och praktik (och råd med motsvarande ansvar för 
yrkesstandarder). I en brittisk kontext argumenterades också för det fort-
satta behovet av att uppgradera forskningsaktiviteten kring den sociala 
sektorn och att utveckla nätverk för specialisering och excellens.  

På en makronivå utgjorde Campbell Collaborations partnerskap och 
allianser i sig viktiga institutionaliseringsmekanismer. Med alliansen med 
socialarbetarförbundet SSWR öppnades en viktig kommunikationskanal till 
1200 medlemmar, vid 200 universitet. Andra viktiga partnerskap var med 
CSWE med orientering mot utbildning (med möjlighet till normativ 
isomorfism), med ANSWER med orientering mot lagtiftning om relationen 
mellan forskning och praktik (med möjlighet till regulativ isomorfism), och 
med CSSA med orientering mot forskningsmedel (med möjlighet till regula-
tiv isomorfism). I en svensk kontext var regeringens regulativa 
styrmekanismer för EBP överenskommelser med SKL, Socialstyrelsens om-
organiserade verksamhet för kunskapsstyrning, och SKL:s arbete med 
regionala plattformar och samordnade region- och kommunförbund för ett 
gemensamt agerande med politisk förankring. 
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15.3 Idémottagarnas samtycke 
Mottagarna av innovationen återfinns, liksom avsändarna, på olika 
aktörsnivåer. Genom diffusion, dvs. kommunikationen om EBP, fick 
aktörerna kunskap vilket övergick i deras övertygelse i enlighet med idén 
(med beslut att anamma eller ge samtycke till EBP) eller mot idén (med 
tveksamhet till EBP, med beslut att förkasta EBP eller att bjuda motstånd till 
etableringen). Upplevelser av möjlighet och tilltro ökade institutionalise-
ringstempot genom att aktörer gav sitt samtycke till paradigmet, medan 
upplevelser av orealiserbarhet eller hot bromade institutionaliseringstempot, 
i och med att aktörer inte gav sitt samtycke till paradigmet. Paradigmet gavs 
sammantaget ett ökande samtycke. Att det vann mark kan förklaras av aktö-
rers omprövade värderingar och uppfattningar om det nya paradigmet, med 
ett förändrat handlande som konsekvens. Med samtycket igångsatte aktö-
rerna i sin tur, som nedan synliggörs, likriktande makromekanismer eller så 
kallad isomorfism. 

15.3.1 Beslutsfattare 
Som en effekt av kommunikationsprocessen på en internationell och 
överstatlig nivå satte EU och Nordiska ministerrådet EBP på agendan och 
utdelade ekonomiskt stöd till forskning och konferenser med EBP-
orientering. Globala organisationer, såsom OECD, WHO och AIR, gav sitt 
samtycke till kunskapsprojektet exempelvis genom ekonomiskt stöd och 
genom ingående av allianser och partnerskap. Sammantaget bidrog detta till 
en regulativ isomorfism. 

Som en del av regeringens moderniseringsstrategi gav också de brittiska 
ministrarna sitt samtycke till EBP-agendan inom samtliga policyområden. 
Den politiska välviljan till EBP omsattes i regeringsförklaringar och gav av-
tryck i budgetarbeten, vilket i sin tur verkade som regulativ isomorfism vid 
institutionaliseringen. Andra exempel är att det gavs regeringsstöd till EBP i 
form av värdskap för Campbell Collaboration, upprättandes sociala råd för 
att beakta vetenskapliga rön (så som i Storbritannien och Sverige), och lag-
stiftades om social forskning (som i Finland) och utformades förslag på 
avtalsskrivningar om EBP med kommuner (som i Sverige). Ett antal länder 
satsade på uppbyggnad av infrastruktur mellan forskning-utbildning-
praktik, och på forskningsproducerande, kunskapspaketerande och 
kunskapsspridande organisationer. I både Storbritannien och Sverige gav 
socialministrar sitt öppna stöd till EBP-projektet. 

I de nordiska länderna togs samtidiga initiativ till riktade struktur-
satningar, vilket också utgör ett exempel på regulativ isomorfism. I Norge 
låg fokus på bred front på första linjens socialarbetares användning av rele-
vant kunskap i mötet med klienten, på stärkande av både brukare och 
utövare, på förbättrad ledning och organisation, på stärkt förbättringskun-
skap samt på utvärdering av insatser. Också i Danmark och Finland fanns en 
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inriktning mot förbättringskunskap genom dokumentation, användning av 
goda exempel och modellutveckling (för mimetisk isomorfism). I Sverige 
pågick ett nationellt program för en kunskapsbaserad socialtjänst, i betydel-
sen en evidensbaserad praktik.  

De flesta svenska politiska partier slöt upp för EBP i socialtjänsten. Över 
tid erhöll också IMS ökade anslag från regeringen. I Sverige mynnade en 
utredning, 2008, ut i avtal mellan stat och kommuner för en evidensbaserad 
socialtjänst. Dessa avtal utgjorde i sin tur en regulativ mekanism som skulle 
kunna motverka glapp mellan den nationella och lokala nivåer.  

 
15.3.2 Professionella 

När det gäller EBP-införandet inom psykoterapiområdet identifierade 
Armelius ett antal faser från professionens upplevelse av EBP som ett hot 
med motstånd som svar, till professionens upplevda nytta av EBP-idén med 
acceptans som svar. Armelius argumenterade för att det fanns skäl att anta 
att andra professionella fält, såsom socialt arbete, där EBP vid denna tid 
introducerats, skulle genomgå likartade processer och faser. Detta tycks 
också vara den aktuella utvecklingstendensen i socialt arbete. Med ett 
samtycke från de professionella genereras en normativ isomorfism. 

I USA slöt de fem stora socialarbetarförbunden upp redan vid lanseringen 
av det nya paradigmet. I Sverige gav också socionomernas yrkesråd SSR sitt 
öppna stöd som svar på förändringsaktörernas upprop år 1999, och år 2008 
slöt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) upp för forskning om resultat 
och effekter, och för bättre förutsättningar att dokumentera och systemati-
sera professionella erfarenheter. Även det svenska FoU-nätverket slöt upp år 
2010 för en evidensbaserad socialtjänst. 

Bland socialarbetare ökade samtycket till EBP över tid. Intresset för 
forskningsanvändning ökade, samtidigt som forskningsmedvetenheten vari-
erade. På liknande sätt som tidigare bland läkare fanns en viss ovilja att 
använda standardiserade bedömningsinstrument bland socialarbetare. Ett 
motstånd bland socialarbetare kan i viss utsträckning ha uppstått till följd av 
en upplevd diskvalificering av den professionella expertisen – till följd av hur 
ursprungsmodellen översatts och levereras av idéspridare. Några omfat-
tande frånsteg gjordes i förhållande till den ursprungliga EBM-modellen. 
Ursprungsmodellens fokus på professionell expertis frångicks genom att 
”expertis” ersattes med ”erfarenhet”. Dessutom började skrivningar florera 
av typen att socialarbetare skulle ”förmås” använda riktlinjer som svar på 
deras bristande forskningsanvändning (istället för att förklara den bristande 
forskningsanvändningen exempelvis med hänvisning till forskningens prak-
tiska relevans). Detta kan också förklara uppkomsten av ett motstånd – inte 
bara genom en känsla (på en subindividuell nivå) av degradering, utan möj-
ligen också av omyndigförklaring eller tvång. 
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Användningen av systematiska bedömningsinstrument ökade, åtminstone i 
en svensk kontext. Samtidigt förelåg problemet att dokumentationsmaterial 
inte användes på avsett sätt eller som stöd för yrkesrelaterat lärande. Ett 
ökande antal socionomer uppgav att de regelbundet läste facklitteratur. 
Samtidigt fanns indikationer på en auktoritetstilltro och de 
forskningsmetodologiska kunskaperna för bedömning, kritisk granskning 
och användning av forskning i arbetet var relativt knappa. Mycket få socio-
nomer i Sverige genomgick utvärderingsutbildning. I socialtjänsten fanns 
inte ansvariga för frågor om kunskapsutveckling, det fanns inte specialist-
tjänster och få socionomer avslutade magisterutbildningar (samtidigt som 
analyser av förklaringar till detta lyste med sin frånvaro). Begreppet EBP fick 
genomslag, men under en tid rådde inte konsensus kring dess innebörd. Kort 
sagt fanns ett relativt utbrett samtycke till EBP, även om modellen inte var 
”direktöversatt” (i linje med ursprungsmodellen).  

 
15.3.3 Brukare 

När det gäller användande av vetenskapligt förankrade verksamhetssystem 
eller bedömningsinstrument tycktes klientrelationen påverkas positivt 
samtidigt som klienterna inte hade någonting emot användandet som 
sådant. I en svensk kontext efterfrågade en brukarorganisation information 
om grunden för insatser och förväntat resultat, och protesterade mot 
modenycker och moralism i hjälparbetet. Intenationellt och i en svensk 
kontext argumenterade också förändringsaktörer för att de starkaste kraven 
på EBP var att förvänta från de närmast berörda, dvs. brukare själva och 
deras anhöriga.  
 

15.3.4 Forskare 
Konferensen vid School of Public Policy i London år 1995 är ett tidigt 
exempel på hur de närvarande för hälso- och sjukvårdsforskarna gav sitt 
stöd till den då nya EBM-modellen. Vid School of Public Policy gav år 1999 
de 80 deltagande forskarna sitt formella samtycke till etableringen av 
Campbell Collaboration med orientering mot det sociala och 
utbildningsområdet. Exempel på forskares fortsatta aktiva stöd till det 
kunskapsprojekt som relaterades till EBP-modellen var ideellt 
forskningsarbete och volontärskap för Cochrane och Campbell 
Collaborations. Ett ökande antal forskare engagerade sig inom EBP-
orienterade organisationer och nätverk för utveckling av evidensbaserade 
interventioner, i EBP-debatten, men också när det gällde kritiska undersök-
ningar av paradigmet avseende dess vetenskapliga möjligheter och 
begränsningar.  

I den mån forskare gav sitt samtycke till paradigmet transformerades det 
in i utbildningsstrukturen, vilket bidrog till en normativ isomorfism, medan 
forskares tveksamhet eller direkta motstånd bidrog till ett fördröjt institut-
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ionaliseringstempo. Samtidigt ledde en kritisk hållning till en fortsatt 
kvalificerad undersökning av paradigmet, och till utvecklingsarbete avseende 
kunskapsprojektets möjligheter och begränsningar. 

Forskares motstånd till paradigmet förefaller till viss del ha uppkommit i 
förhållande till om det uppfattades inskränka eller diskvalificera den befint-
liga forskningen, eller uteslutande sammanknippades med genomförandet 
av RCT-studier. Denna metodologi ansågs vare sig relevant eller realistisk 
när det gällde att besvara centala frågeställningar inom fältet – givet dess 
sociala karaktär. Samtycket skulle sannolikt kunna förväntas öka med 
upplevelsen av att kunskapsprojektet anpassats till för fältet unika (sociala) 
villkor.  

 
15.4 Översättningar och paketeringar av modellen 

Modellen översattes in i nya professionella fält men också in i olika 
nationella kontexter. Översättningar gjordes i förhållande till redan 
etablerade tanketraditioner inom givna professionella fält. Därutöver relate-
rades modellen till tidigare nationella initiativ och satsningar. Detta kan 
förklara en mer experimentell EBP-inriktning i USA, i jämförelse med en 
mer pragmatisk EBP-inriktning i Storbritannien  

I den mån den nya modellens kognitiva karta (programteorin) efterfölj-
des, tillförsäkrades modellens reproduktion genom så kallad kopiering, 
vilket bidrog till en kontrollerad institutionalisering. Brottet med en kon-
trollerad institutionalisering skedde när aktörer avstod från att reproducera 
det ursprungliga idéinnehållet (definition) och den strikta paketeringen 
(operationaliseringen), med tillhörande programteori. Därigenom uppkom 
översättningar av modellen som stod i strid med nyckelarkitekternas dekla-
rarerade avsikt. Att den ursprungligen relativt strikta paketeringen ersattes 
av lösare paketeringar förklarar varför olikhet kunde uppstå inom och 
mellan professionella fält, trots organisationernas strävan efter likhet. Att 
olika versioner av ett nytt paradigm växer fram innan det slutligen anam-
mas eller förkastas står helt i överensstämmelse med vad som kan förväntas, 
enligt Kuhns teori om paradigm.  

 
15.4.1 ”EBP” 

Under introduktionen av EBP-modellen i socialt arbete i Sverige ersattes 
termen evidensbaserad praktik med kunskapsbaserad praktik. En oförut-
seddd konsekvens blev att aktörer bortsåg från framskrivningen 
(intentionen) och att friare lokala omtolkningar av kunskapsbaserad praktik 
satte EBP-modellen ur spel. Med detta kunde allt förlöpa i stort sett som 
vanligt, och ändå etiketteras som kunskapsbaserat.  
I en amerikansk kontext uppmärksammades problemet med att organisat-
ioner ”låtsades” att de anammat EBP-modellen, men i själva verket fortsatte 
arbetet som vanligt. Genom särkoppling skedde med andra ord en skenbar 
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härmning. Som svar på detta försökte forskare utforma ett antal empiriska 
indikatorer, som ytterligare operationaliserade EBP. En mer strikt pakete-
ring skulle kunna bidra till en mer kontrollerad institutionalisering (genom 
ett inbyggt krav på efterföljande).  

I en svensk kontext är framskrivningen i 2008 års utredning och de 
följande avtalen mellan stat och kommuner ett annat exempel på en mer 
strikt paketering. Samtidigt hade aktörer skapat ett ökande avstånd till 
ursprungsmodellen genom att den reducerades till implementering av 
evidensbaserade interventioner. Enligt en definition som lanserades till 
chefer inom socialtjänsten skulle effektfrågan på förhand fokuseras, istället 
för att utgå från klinikerns informationsbehov som ursprungsmodellen före-
språkade. Med detta frångicks den i ursprungsmodellen inbyggda ”motorn” 
för ett yrkesrelaterat lärande.  

Redan under tidigt 2000-tal skrevs EBP, internationellt sett, fram som två 
möjliga perspektiv. Det ena perspektivet likställde EBP med best-practice 
eller evidensbaserade interventioner, medan det andra framhöll Sacketts 
femstegsprocess. Med detta transformerades den ursprungliga modellen till 
två modeller, samtidigt som denna nya förståelse av EBP som två möjliga 
perspektiv fick omfattande spridning. Med detta kunde det nya paradigmet 
reduceras till implementering av evidensbaserade interventioner och på så 
sätt uppstod det ett glapp mellan den stipulativa och operationella definit-
ionen av EBM/EBP. Fenomenet uppmärksammades inom det medicinska 
fältet, med varningar för faran med att använda den ursprungliga modellen 
på ett icke avsett sätt. En förskjutning från evidensbaserade praktiker 
(aktivt) till evidensanvändning (passivt) fick till följd att en auktoritet byttes 
ut mot en annan. På motsvarande sätt restes protester i socialt arbete i 
Sverige mot perverterade versioner av EBP-modellen, med klargjorda 
preferenser för den urprungliga modellen framför en riktlinjemodell.  

Sacketts m.fl. stipulativa och operationella definition som betonade vikten 
av ett kritiskt förhållningssätt och individuell flexibilitet vid forskningsan-
vändning återlanserades. Den begreppsliga distinktionen mellan 
Empirically Supported Interventions (ESI) och Evidence Based Practices 
(EBP) förtydligades och en synergistisk relation mellan dessa perspektiv 
förespråkades. Med detta hade paradigmet gått genom vad som kan liknas 
vid en hegeliansk process av tes-antites-syntes.  

 
15.4.2 ”Evidens”  

Enligt den ursprungliga EBM-modellen innebar evidens mer eller mindre 
säkra belägg för någonting. Nyckelarkitekterna av modellen menade att den 
viktigaste evidensen i kliniskt arbete många gånger kommer genom den 
professionellas egen informationsinsamling genom intervjuer med och fysik 
undersökning av patienten. Enligt nyckelarkitekterna skulle den kliniska 
frågeställningen avgöra vilken typ av evidens som skulle sökas och användas. 
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En glidning från denna grundförståelse framträder hos översättare som 
istället reducerat ”evidens” till forskningsresultat. En än större glidning 
framträder genom de översättare som begränsat ”evidens” till resultatet av 
RCT-studier. 

 
15.4.3 ”Vetenskaplig evidens” 

Bland olika kunskapsproducenter (organisationer) florerade olika evidenshi-
erarkier och evidensgraderingar. Detta innebär att det gjordes olika 
översättningar av den del av EBM/EBP-modellen som specifikt rörde veten-
skaplig evidens (dvs. forskningsproduktionen). Olika kunskapsproducenter 
ställde olika krav när det gällde primärstudiers inklusion i kunskapsöversik-
ter, och viktade forskningsresultat på olika sätt. Detta betyder inte 
nödvändigtvis att grundförståelsen av EBM/EBP-modellen i övrigt skiljt sig 
bland forskare inom dessa organisationer.  

Kunskapsproducerande organisationer förlade emellertid tillämpningen 
av EBP-modellen, och infrastrukturella strategier, utanför sitt formella upp-
drag. Målet begränsades till att producera och leverera paketerad kunskap 
(vetenskaplig evidens) av så hög tillförlitlighet och relevans som möjligt. 
Den kritiska bedömningen och användningen förväntades mottagaren stå 
för, genom användning av EBP-modellen, i klinisk praktik (eller motsva-
rande). Den kunskapsproducerande organisationen var endast en av 
kuggarna i EBP-hjulet, och dess företrädare förefaller också ha haft just 
denna självförståelse. 

15.5 Mottagarnas svar på översättningar av modellen 
Idémottagare svarade med övertygelse eller motstånd på de översättningar 
som fick spridning. Detta innebär att ett potentiellt samtycke till 
ursprungsmodellen i och med detta kan ha ersatts med en ovilja till 
paradigmet (på en subindividnivå). Ett exempel är den översättning som 
gick ut på att all forskning skulle utgöra effektstudier och att EBP endast var 
orienterat mot kunskaper om interventionseffekter. Detta förklarar en del av 
det initialt kraftfulla motståndet, inte minst från forskare. 

Motstånd bland professionella skulle kunna förklaras genom lanseringen 
av reducerande översättningar av den ursprungliga EBP-modellen. Upple-
velser av diskvalificering (på en subindividnivå) blir begripliga inför 
översättningar som exempelvis helt sonika bytte ut ursprungsmodellens 
professionell expertis mot professionell erfarenhet, eller som genom att 
omformulera ursprungsdefinitionen och endast fokusera effektfrågor skrev 
bort möjligheten till professionellt lärande genom kliniskt frågeställande 
utifrån aktuella kunskapsbehov.  
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15.6 Om institutionaliseringstempot 
Opinionsledare, förändringsaktörer och samtyckande aktörer drev kommu-
nikationsprocessen, diffusionen, framåt. Återkommande ställdes det nya 
paradigmet, EBP, i kontrast mot det tidigare paradigmet som benämndes 
opinionsbaserad, erfarenhetsbaserad eller auktoritetsbaserad praktik. På 
detta sätt framstod den relativa förbättringen som en mer underbyggd, 
välmotiverad och effektiv praktik, vilket bidrog till ett ökat institutionalise-
ringstempo. 

Givet sitt ursprungliga sammanhang var graden av komplexitet hos 
ursprungsmodellen låg, vilket också optimerade institutionaliseringstempot. 
Modellen designades dessutom med en hög kompabilitet med läkarnas så 
kallade Hippokratiska ed, för att det kliniska arbetet först och främst inte 
skulle skada, inte utsätta behövande för verkningslösa insatser, utan hjälpa. 
Den höga kompatibiliteten med redan etablerad yrkeskodex inom läkarpro-
fessionen, gynnade sannolikt också institutionaliseringstempot inom det 
medicinska fältet. Graden av upplevd komplexitet och kompatibilitet föränd-
rades möjligen i och med importen till andra professionella fält, såsom 
socialt arbete, vilket i så fall har fördröjt institutionaliseringstempot. 
 

15.6.1 Debatt 
Opinionsledare och förändringsaktörer använde delvis olika argumentation 
gentemot olika målgrupper, vilket ökade oddsen för gensvar. I backspegeln 
självrannsakade dock en av de svenska förändringsagenterna (på en subindi-
vidnivå) sin kommunikativa insats och beklagade om hon genom att ha tagit 
vissa grundhållningar för givna hade uppfattats som ”fyrkantig”, eftersom 
hon då möjligen bidragit till motsättningar. Som framgår längre fram i ana-
lysen kan fastlåsta motsättningar bidra till att bromsa 
institutionaliseringstempot. Samtidigt var det nödvändigt att ”spetsa till” 
EBP-frågan för att överhuvudtaget få till stånd en debatt. Vissa omtolk-
ningar av paradigmet kan helt enkelt ha lanserats för att trigga eller 
provocera fram ett gensvar – nödvändigt för en idéspridning. 

Oavsett ståndpunkt bidrog representanter för respektive kategori till 
idéspridning av paradigmet och sammantaget gav debatten en megafonef-
fekt. Kritiska motståndare fördröjde tempot på institutionaliseringen, också i 
den mån deras budskap övertygade mottagarna. Reaktioner mot EBP kan ha 
uppstått som ett svar på problematiska betydelseglidningar som upplevdes 
diskvalificera såväl forskning som profession i socialt arbete. 

Vid genomgångar av EBP-debatten i socialt arbete bekräftades giltigheten 
hos Straus och McAlisters tidigare genomgång av kritik mot och missupp-
fattningar om EBM inom hälso- och sjukvårdsområdet. Sedan 
missuppfattningar om paradigmet hade uppdagats var strategin att bemöta 
dem genom klargöranden. I socialt arbete påskyndades denna process 
genom direkt återanvändning av Straus och McAlisters genomgång. För 
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varje bemött kritikpunkt som förändrade mottagares uppfattningar, till 
paradigmets fördel, ökades institutionaliseringens tempo. 
 

15.6.2 Forskarnas oenighet kring vetenskapliga kvalitetskrav 
Institutionaliseringstempot hämmades av att olika organisationer vidhöll 
olika värderingskriterier när det gällde studiers tillförlitlighet. Forskarsam-
hällets oenighet kring kvalitetskrav på forskning om sociala insatsers värde 
och effekter för klienter uppmärksammades också av förändringsaktörer 
som ett problem. Metodkontroverserna blir begripliga genom de kunskaps-
producerande organisationernas potentiella inflytande på vad beslutsfattare 
och praktiker skulle komma att uppfatta som trovärdigt vetande. Metodde-
batterna bidrog å ena sidan till en fortsatt idéspridning till läsande och 
lyssnande mottagare (dvs. en parallell rörelse framåt i lärande om paradig-
met). Å andra sidan bidrog metodkontroverserna till staus quo mellan 
forskarna (dvs. ett bromsat institutionaliseringstempo). Sammantaget 
hindrade detta paradigmets framflyttade positioner och ett starkare 
genomslag i praxis.  

Forskare manade emellertid till överbyggnader och verkade för konsen-
sus, vilket skulle kunna påskynda institutionaliseringens tempo. En 
ömsesidig betoning mellan process- och resultatfokus (som varandras förut-
sättningar) efterfrågades, och flera tog på sig uppgiften att påminna om att 
forskningsfrågan skulle avgöra valet av metod, och att olika typer av studier 
ska bedömas på egna premisser. Detta synliggör paradigmets cirkulära roll: 
Bland annat i en publikation 1997 hävdade Sackett och Wennberg att olika 
frågor kräver olika design. Att bråka om metoder menade de var slöseri 
med energi. Även andra förgrundsgestalter för rörelsen uteslöt rimligheten 
med en enda vetenskaplig metod.  

 
15.6.3 Försöksverksamheter 

Nationella struktursatsningar demonstrationsprojekt och så kallade fullska-
leförsök, liksom mindre projekt med EBP-orientering, genomfördes i socialt 
arbete, på liknande sätt som inom hälso- och sjukvårdsområdet. Att en inno-
vations prövbarhet är hög, bidrar till att optimera 
institutionaliseringstempot. Utvärderingar av demonstrationsprojekt 
bekräftade att en förändring var möjlig att åstadkomma, men visade 
samtidigt att förändringsarbetet var vanskligt. Genom att kontinuerligt 
kartlägga fältet identifierade forskare glapp mellan önskvärda (EBP) och 
faktiska förhållanden, vilket ökade förutsättningarna för att sätta in insatser 
för att överbrygga glappet (och därmed öka institutionaliseringstempot). 
Med möjligheten att kunna se resultat av idéns införande, observerbarheten, 
gynnades institutionaliseringstempot. 

Mot bakgrund av det så kallade översättningsproblemet mellan forskning 
och praktik slöt sig forskare och programarkitekter i socialt arbete, på ett 



 

193 

liknande sätt som inom det medicinska fältet, till att EBP-modellens sjösätt-
ande ytterst var beroende av forskarnas engagemang i praktik. Forskare 
behövde arbeta praktiskt, finnas bland praktiker och bistå vid klientoriente-
rad problemlösning. Välutvecklade strategier för översättningar av forskning 
till praktikens villkor ansågs nödvändiga och flera olika strategier rekom-
menderades.  

I USA och Storbritannien gjordes försök med knowledge managers och 
linkofficers som översättare mellan kunskapsproducenter (forskning) och 
praktiker (praktik). I Sverige provades en form av kliniska lektorat, och i 
Finland så kallade tutorer. När det gäller riktade EBP-satsningar mot första 
linjens socialarbetare är det amerikanska the BEST-project och det svenska 
Södermalmsprojektet utvärderade och avrapporterade exempel. Dessa visar 
att EBP kunnat omsättas i daglig praktik. Med dessa försök har också 
hämmande och främjande faktorer för en implementering av EBP 
synliggjorts på individuell, organisatorisk och systemisk nivå. Via 
systematiserade erfarenheter av projekt vid den brittiska organisationen 
Research in Practice (RiP) identifierades i huvudsak kulturellt betingade 
barriärer för EBP-implementering. 

 
15.6.4 Kritiska analyser och inomvetenskapligt 

utvecklingsarbete 
När det gäller kritiska analyser av paradigmets möjligheter och begräns-
ningar särskiljde sig analytikernas inriktning och resultatet av analyserna 
delvis mellan olika professionella fält och områden. Detta kan förklaras med 
att analyserna gjordes i förhållande till den upplevda naturen eller karaktä-
ren hos det aktuella fältet (eller området), inte minst genom en 
inomvetenskaplig utveckling. Som en effekt kan detta på längre sikt 
förväntas stärka paradigmet eftersom fler kan övertygas om paradigmets 
potential samtidigt som paradigmets möjligheter att uppfylla sitt löfte inom 
fältet optimeras. Samtidigt framstod vissa problem som svårlösta i nuet, 
varför de fick skjutas på framtiden. Detta står i överensstämmelse med vad 
som kan förväntas inträffa vid ett paradigmskifte.  

Generella problem som uppmärksammades i forskningspraxis var att mer 
frekvent studerade interventioner tycktes generera mer positiva resultat än 
mindre frekvent studerade interventioner. Behandlingsmetoder som favori-
serades av professionella gav mer positiva resultat, studerades oftare och 
publicerades oftare tack vare positiva fynd. Utvärderingar som genererade 
negativa resultat för kontroversiella behandlingsmetoder, eller metoder 
utanför den rådande behandlingsdiskursen, tenderade att publiceras. 
Utvärderingar som inte lyckas belägga positiva resultat av populära, väleta-
blerade och accepterade, metoder verkade därutöver i högre utsträckning 
utsättas för hårdare granskning.  Positiva resultat blev i högre utsträckning 
publicerade än studier som rapporterade noll eller negativa fynd. Det fanns 
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också vetenskapliga belägg för att forskarens föreställningar om intervent-
ionseffekten påverkade resultatet (The researcher’s allegiance effect). 

När det gällde forskningens besvarande av frågeställningar om intervent-
ionseffekter bromsade faktiska omständigheter institutionaliseringstempot. 
I socialt arbete uppenbarade EBP-projektet en brist på kunskap om inter-
ventionseffekter. När det gällde ambitionen att sammanställa befintlig 
forskning framkom betydande svårigheter att sammanställa och jämföra 
resultat mellan ingående studier. När det gällde inklusion av studier i över-
sikter uppstod ett nytt problem i och med förekomsten av stridande 
evidenshierarkier. Den typ av systematiska kunskapsöversikter av inter-
ventionseffekter som medgav bedömning av effektstorlek framstod inte alltid 
heller som de mest relevanta för socialt arbete eftersom de krävde klart defi-
nierade insatser (metoder). 

Problemet låg redan i genomförandet av primärstudier (att sedan sum-
mera i kunskapsöversikter). Ett betydande antal forskare i socialt arbete 
utfärdade varningar för en övertro till randomiserade kontrollerade studier. 
Sådana var svåra att genomföra eftersom socialtjänstens insatser oftast inte 
var artikulerade, klart definierade och konceptualiserade. En risk som iden-
tifierades med RCT-studiers krav på tydligt avgränsade och 
konceptualiserade interventioner (metoder) var att sociala interventioner 
som bäst gav intryck av att vara entydiga skulle komma att favoriseras. Att 
välja enklast mätbara aspekter riskerade inte bara en snedvriden bild av 
fältet utan också resultat av marginell betydelse för det praktiska sociala 
arbetet. Forskare argumenterade mot den metodologiska ambitionen att 
söka enkla svar på komplexa frågor (av social karaktär). En reduktion av 
komplexitet genom mätning riskerades. Om organisationer förväntades för-
ändra sitt beteende för att uppnå goda resultat utifrån de enklast mätbara 
kriterierna fanns risken för ett reducerande perspektiv på socialt arbete – 
rimligen med de allvarligaste konsekvenserna för klienterna med de mest 
komplexa behoven. 

Särskilda utmaningar som forskare identifierade när det gällde intervent-
ionsstudier generellt i socialt arbete var att identifiera vad som orsakar 
förändring och inte minst att bestämma utfallsmått. Det var inte oproblema-
tiskt att särskilja intervention och resultat, eller intervention (metod) och 
person, och ofta samspelar intervention och person med situation och sam-
manhang (och ofta med flera insatser). Forskare menade dessutom att ett 
genomförande av randomiserade kontrollerade studier många gånger var 
alltför tekniskt, praktisk och etiskt komplicerat i socialt arbete. Dessutom var 
möjligheten till generalisering från RCT-studier begränsad mellan olika 
kontexter. Tillkommande vetenskaplig evidens som forskningsfältet behövde 
förhålla sig till var att allmänna faktorer (såsom klientens tilltro till metoden, 
behandlarens förmåga till empati) hade större betydelse för utfall än 
specifika metoder. Från psykoterapiområdet kommunicerades dessutom 
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också vetenskapligt stöd för frånvaron av effektskillnader mellan psykotera-
peutiska interventioner (the Dodo bird verdict). Forskare argumenterade för 
generaliserbarheten i dessa resultat även för socialt arbete. 

Pawson gick steget längre i sin kritiska hållning då han menade att forsk-
ningsmetoden helt enkelt inte kunde tjäna sitt syfte när det gällde 
utvärdering av sociala program. Ett lösningsförslag som möjligen kunde 
påskynda institutionaliseringstempot var att använda en annan epistemolo-
gisk referensram för effektivitet, med undersökning av mekanismer för 
förklaring av utfall. Med dessa tankegångar introducerades för själva kun-
skapsprojektet ett nytt forskningsparadigm inom EBP-paradigmet: 
narrativ syntes och realistisk utvärdering. Flera forskare landade i slutsatsen 
att en modell för utvärdering av socialtjänstpraktik behövde ta sin utgångs-
punkt i daglig praktik och i samarbete med socialarbetare.  

 
15.7 Strukturella villkor 

Ett antal strukturella förändringar i det politiska systemet optimerade förut-
sättningarna för den nya EBP-modellens införande. Förändringarna bestod i 
uppkomsten av nya diskurser, bland annat med fokus på medborgardelta-
gande och globalisering, av nya styrformer genom exempelvis 
omformuleringar av välfärdsstaten och av nya strukturer, till exempel genom 
audit society och New Public Management. Den pågående moderniseringen 
innebar en rationalisering av kunskapsproduktionen genom en inriktning 
mot problemlösning. Med detta efterfrågades en ökad integrering mellan 
forskning, praktik och policy, lärande organisationer och en mer kooperativ, 
transdisciplinär och användarinriktad kunskapsproduktion där profession-
ella inte bara betraktades som kunskapskonsumenter, utan också som 
kunskapsproducenter. Med detta började det ske en social distribution av 
expertis. Individen framhölls som beslutsfattare. Allt i linje med EBP-
modellens logik. Enligt denna kunde också modellen leverera politisk 
legitimitet genom uppmätta förbättringar av problemlösande kapacitet, 
professionellt kunnande i meningen kunskapsbaserade lösningar på 
problem, det brukarinflytande och den vetenskapliga legitimitet genom 
bevisad problemlösande kapacitet som efterfrågades i och med dessa föränd-
ringar.  

Vid en jämförelse av socialt arbete och hälso- och sjukvården kan ett lång-
sammare institutionaliseringstempo av EBM/EBP i socialt arbete förklaras 
med att praktikerns karriär i lägre utsträckning var beroende av forsknings-
aktivitet, integreringsgraden mellan forskning och praktik var lägre, 
specialiseringsgraden var lägre och att tillgången till praktikrelevant kunskap 
(forskningsresultat) var lägre. Inom medicinsk specialisering framträder de 
professionella också som forskare (dvs. som en aktörskategori), medan 
professionella och forskare i socialt arbete framstår som två skilda 
aktörskategorier. Denna strukturella betingelse avgjorde hur långt EBP-
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projektet kunde drivas. Andra kontextuella förutsättningar som påverkade 
utfallet av (och sannolikt även tempot hos) EBP-etableringen på en nationell 
nivå var exempelvis lagstiftning (både motverkande och möjliggörande), 
men också etablerade infrastrukturer mellan forskning/FoU, utbildning och 
praktik. 

 
15.8 Sammanfattning 

Av analysen framgår att EBP-etableringen har liknande komponenter som 
de Kuhn identifierar vid ett paradigmskifte. Lanseringen av det nya aspekt-
seendet föregicks av ett uttalat missnöje med det rådande tillståndet. I 
enlighet med vad Kuhn beskriver uppkom det en debatt, kritiska undersök-
ningar av paradigmet följde och olika versioner (eller översättningar) av 
paradigmet växte fram. Samtidigt ökade samtycket bland relevanta grupper, 
med beslut att genomföra implementeringsförsök i komplexa organisationer 
som följd. Genom det förändrade aspektseendet började det ske en föränd-
ring i strukturen och funktionen hos sociala system. Detta utfall var en effekt 
av aktörers beslut och handlande, utifrån givna strukturella och kontextuella 
villkor.  

EBP-modellen fördes fram genom ett aktivt opinionsledarskap och genom 
en informationskampanj, samtidigt som det både fanns förstärkande och 
motverkande strukturella och kontextuella faktorer för en etablering. Sådana 
var exempelvis rådande diskurser, lagstiftning, etisk kodex, graden av 
kunskapsstyrning från politiskt håll, integreringsgraden och 
kommunikationskanaler mellan forskning och praktik, graden av åtskillnad 
mellan politiska och professionella roller vid kliniskt beslutsfattande och 
graden av professionell hierarki (i motsats till administrativ hierarki).  

Utifrån sin övertygelse satte förändringsaktörer igång likriktande proces-
ser bland organisationer. För att åstadkomma detta använde sig aktörerna av 
befintliga villkor, regelverk och institutioner. De optimerade institutionalise-
ringstempot genom att tydliggöra en hög kompatibilitet med etablerade 
värderingar och traditioner, genom att sprida goda exempel och genom att 
synliggöra resultat av modellens införande.   

Att den nya modellen vann mark berodde på att aktörer omprövade 
värderingar och uppfattningar med ett förändrat handlande till gagn för EBP 
som en konskvens, men också genom ett ökat yttre tryck med krav och 
förväntningar på EBP. Förutsättningarna optimerades genom förstärkta 
legitimitetskrav på beslutsfattare och på professionella, och genom ökat 
brukarfokus. Dessa legitimitetskrav var en följd av genomgripande 
strukturella förändringar med nya styrformer i och med omformuleringar av 
välfärdsstaten och nya strukturer genom audit society och New Public 
Management. EBP blev både ett medel för professionen att stå emot snäva 
management- och ekonomiska perspektiv på verksamheten, och ett medel 
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för beslutsfattare att vinna legitimitet genom synliggjort värde av välfärds-
satsningar.  

Paketeringen, kommuniceringen och tolkningen av EBP-modellen hade 
betydelse för utfallet. En så kallad fri institutionalisering uppkom i de fall 
modellens ursprungligen strikta paketering frångicks. Detta kunde ske 
genom aktörers översättningar av ursprungsmodellen. I vissa fall upplöstes 
modellen helt varvid den gamla ordningen fortsatt kunde reproduceras. I de 
fall programlogiken sattes ur spel hämmades institutionaliseringen. En 
striktare paketering genom överenskomna definitioner, indikatorer och 
avtalsskrivningar så som i det svenska exemplet ökade kontrollen och 
tempot på institutionaliseringen. 
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16. Slutord 
 
Ambitionen med den studie som jag redovisat har varit att vetenskapligt 
försöka begripliggöra ett aktuellt och uppseendeväckande samhällsfenomen: 
Etableringen av EBP. Med fokus på det svenska socialtjänstexemplet har jag 
uppehållit mig vid frågor om vad EBP är; varför det görs försök att etablera 
EBP; vad utfallet av etableringsförsöket av EBP vid ett antal tidpunkter är 
och hur detta utfall kan förklaras. Med dessa frågeställningar preliminärt 
besvarade har studien uppfyllt syftet att med utgångspunkt i den globala, 
interdisciplinära och multiprofessionella spridningen och etableringen av 
EBP beskriva och analysera försöket att etablera EBP och dess utfall över tid 
inom socialtjänstområdet, med fokus på det svenska exemplet.  

Jag har studerat organiserade försök att införa EBP som agenda för 
politik, forskning och daglig brukarnära praktik inom professionella fält och 
observerat resultatet av dessa försök i form av förändringar på olika analys-
nivåer. Detta har gjorts möjligt för det första genom ett kritiskt realistiskt 
perspektiv på social förändring. För det andra genom användning av en 
kontextuell aktör-struktur-modell. För det tredje genom användning av 
hjälpteorier med förklaringskraft vad gäller innovationers etablering. 

Jag har funnit indikationer på en pågående förändring i aspektseendet när 
det gäller kunskapsproduktion och kunskapsanvändning med fokus på en 
transparens i relationen mellan sociala insatser och resultat för det sociala 
arbetets brukare. Jag menar att det finns goda skäl att anta att integreringen 
mellan forskning och praktik, liksom professionaliseringsgraden kommer 
att öka. Utifrån det framkomna tror jag att vetenskaplig analys med pro-
blemfokus i ökande utsträckning att användas för att överbrygga sociala 
problem, samtidigt som det sker en fortsatt förskjutning bort från 
disciplinfokus. Jag sluter mig också till att ett evidensbaserat socialt arbete 
etablerat som daglig praktik, och därmed ett genomfört paradigmskifte, av 
logisk nödvändighet medför att begreppet upplöses. Vid ett genomfört 
paradigmskifte finns inte längre alternativet. Där är vi inte ännu. Men 
någonting radikalt har redan ägt rum. 

Några uppslag när det gäller fortsatta studier rör fördjupad komparation 
av EBP-utvecklingen mellan länder inom fältet, men också mellan olika 
professionella fält. Jag frågar mig också vad som har hänt genom det svenska 
EBP-projektet år 2016, år 2021, år 2031? Det kunde vara av intresse att 
tematiskt belysa delaspekter av EBP-projektet: Vad hämmar och främjar ett 
yrkesrelaterat lärande vid försök att tillämpa EBP-modellen? Vilka möjlig-
heter och begränsningar har uppföljningen och utvärderingen som 
mekanism för EBP? Kan verkligen socialtjänstens brukare övertygas om att 
socialtjänsten, socialarbetarna och forskarna i socialt arbete faktiskt står på 
deras sida genom införandet av EBP? 
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Epilog 
 
I slutfasen av avhandlingsarbetet läser jag Dom alla. Som nyantagen 
doktorand fick jag låna boken av Ulf Hyvönen, forskningschef vid 
fältforsknings- och utvecklingsenheten vid Umeå socialtjänst. Tålmodigt har 
både Ulf och bok väntat på min läsning. Så är det dags att öppna pärmarna. 
Odbratt och Tunbjörk berättar besjälat om ett socialt arbete som både kapi-
talt kan misslyckas eller lyckas beroende på professionellas 
omdömesförmåga och relationers bärighet. Odbratt argumenterar för att i 
yrkesutövandet ”pröva alla kriteriers berättigande i ljuset av både moraliskt 
allmängiltiga principer (till exempel ’att inte vålla onödigt lidande’) och den 
etiska känsligheten för allt det särskilda i just denna konkreta situation.” 
Han sluter sig också till att: ”Den allvarliga diskussionen måste gälla vad 
som är ett gott meningsfullt liv för dem det gäller och hur detta förverkli-
gas.”1076 Utifrån vad jag funnit tror jag att EBP-projektet under en obestämd 
framtid bidrar just till en förstärkt kritisk prövning av olika kriteriers berät-
tigande i socialt arbete, men också av huruvida individer ges bättre 
förutsättningar för ett gott meningsfullt liv till följd av socialt arbete. 
Historien är ännu oavslutad, men det är dags för mig att sätta punkt. Idag är 
höstluften hög och klar. Dimman som låg över sjön tidigt i morse har lättat. 
Solen strålar och kanadagässen rör sig över himlen i pilformad flock, 
söderut.  
 

Kajsa Svanevie. Tavelsjö 17 oktober 2011. 

 
Byggnaden är stängd. Solen tränger in genom fönsterrutorna 

och värmer upp ovansidan på skrivborden 

som är starka nog att bära människoödens tyngd. 

 

Vi är ute idag, på den långa vida sluttningen. 

Många har mörka kläder. Man kan stå i solen och blunda 

och känna hur man långsamt blåser framåt. 

 

Jag kommer för sällan fram till vattnet. Men nu är jag här, 

bland stora stenar med fridfulla ryggar. 

Stenar som långsamt vandrat baklänges upp ur vågorna. 

 

(Långsam musik av Tomas Tranströmer) 

 

                                                             
1076 Odbratt (2003:74). 
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Summary 
 

Background and Aim 
With the intended aim of providing a scientific explanation for the on-going 
establishment of evidence-based practice (EBP), this dissertation addresses 
questions about what EBP is, why attempts are being made to establish EBP, 
what the results of these attempts have been and how they can be explained. 
Using the global, interdisciplinary and multi-professional spread and estab-
lishment of EBP as a point of departure, the aim of the study is to describe 
and analyse the attempt to establish EBP and its outcome within the social 
services field, with a particular focus on the Swedish case.  
 

Methodology, Method and Theory 
I have studied organised attempts to introduce EBP as a public policy 
agenda, as a research agenda and as daily practice within professional fields, 
with a focus on Swedish social services. The results of these attempts have 
been identified as changes at different analytical levels. First of all, this was 
made possible by adopting a critical realist approach to social change; 
secondly, through the use of a contextual actor/structure model, with several 
actor levels; and thirdly, through the application of a number of explanatory 
auxiliary theories concerning the establishment of innovations. Narrative 
synthesis was the method used for data collection and for the extraction and 
synthesis of data about the EBP's establishment and its outcomes.   

By applying Kuhn's theory on paradigms, I tested whether it was possible 
to explain the results of the EBP establishment in terms of the components 
that Kuhn identifies as indicating a potential paradigm shift. I used 
programme theory to analyse the EBP model as a self-generating ‘motor’ for 
change. Institutionalisation theory helped explain how stakeholders 
achieved similar macro processes across organisations, but also of how 
divergence has been possible, despite organisations' efforts to achieve 
conformity. Diffusion theory contributed to identifying what, in the 
communication of the EBP model, either promoted or inhibited the pace of 
establishment. 
 

The Original Model – EBM 
The study shows that the original Evidence-based Medicine (EBM) model 
has its roots in the field of epidemiology. Key architects designed the model 
by combining different conceptual elements to form a cognitive model for 
achieving better practice and closing the gap between research and practice. 
This was also the core of the crisis that the model was addressed as a 
solution to.   
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EBM provided an action strategy for using and producing knowledge. It 
spread through networks, with the EBM group serving as a hub. The Internet 
was a key medium for the dissemination of ideas. A host of organisations 
also worked as key actors in its spread and in regard to knowledge produc-
tion and PR. One key actor in the global arena was the Cochrane 
Collaboration network. 

The mapping of knowledge production, knowledge use, attitudes to EBM 
and skills related to EBM on a national scale contributed to examination of 
the new model and to its dissemination.  Conferences and researchers' active 
lobbying contributed to the establishment of EBM as a policy agenda. One 
result of this was governmental investment both in a global knowledge pro-
ject with a focus on the effects of interventions and in national 
demonstration projects with a focus on the EBM model's implementation. 
The establishment of EBM as an educational policy at universities was deci-
sive to the model's propagation.   
 

The Model's Importation 
Individuals and organisations worked to import the EBM model to a number 
of professional fields. Its new name became Evidence-based Practice (EBP). 
At the organisational level, London School of Public Policy was a driving 
force. The global network Campbell Collaboration was an important outcome 
of and a tool for facilitating the importation of the model. Conferences, 
workshops and existing networks were important to the spread of the ideas 
behind it. The network's national nodes, in turn, became agents of change at 
the macro level, with departments, ministers, universities and researchers as 
specific target groups. Their conviction about EBP's importance and value 
led both organisations and individuals to decide to lend their active support 
to Campbell Collaboration. Partnerships led to extensive dissemination.  

With the import of the model the focus on clinical decision-making at the 
micro-level shifted to policy making at the macro-level. This helped place 
questions about the efficacy of social intervention high on the policy agenda, 
and also raised the profile of effect studies and knowledge reviews of the 
efficacy of interventions on the research agenda. A comprehensive, intra-
scientific development process was begun, at the same time that a long-
running scientific controversy was reawakened with regard to the knowledge 
project's possibilities and its limitations.  
 

Establishing the Model Within Different Fields 
The starting point for and the speed of the shift towards EBP varied from 
field to field. Regardless of the field, however, it appears that EBP has been 
implemented as a bridge for the acknowledged gap between research and 
practice, though also as a professionalization strategy. The policy backing 
EBP received at both the national and international levels was important. 
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Governments provided support for investments in infrastructure and 
demonstration projects, and EBP was introduced into national professional 
guidelines. Many governments (as well as the OECD and EU) clearly stated 
their intention to work towards more evidence-based policy. These efforts 
took the form of governmental initiatives, the appointment of scientific 
councils, the provision of economic support for acquiring knowledge and the 
conducting of national demonstration projects with a focus on the EBP mod-
el's implementation. In several cases, Campbell Collaboration was invited by 
governments to establish national nodes in their countries. EBP-oriented 
journals provided a means of worldwide communication on the EBP-subject.  

EBP-oriented universities were established with EBP as a criterion for 
obtaining degrees. In places where EBP was established as an educational 
priority, its dissemination was further amplified. Reference texts about EBP 
and the EBP debate itself contributed to this dissemination. The same criti-
cisms and different phases of the debate seem to have arisen irrespective of 
the field. Opposition voiced by stakeholders was based on either the per-
ceived threat from or doubts about the EBP model. Nonetheless, consensus 
was growing amongst the target groups.  

Recurring national surveys of knowledge generation and use contributed 
to investigations of the new model and attitudes towards it and its imple-
mentation, but also to its further propagation. These surveys revealed 
changed attitudes towards EBP, though they also contributed to a laying bare 
of deficiencies in knowledge and skills needed for EBP. Researchers identi-
fied interpersonal relations for affecting mutual sharing of knowledge 
between researchers and practitioners and a learning organisation as both a 
tool for achieving EBP and a goal for EBP. 

Discursive, structural and functional changes in the policy system, result-
ing from on-going modernisation, created favourable conditions for the 
establishment of the EBP model. The EBP model could potentially provide 
the legitimacy that the policy system required – the production of policy 
legitimacy through quantified improvements in problem-solving capacity 
and the production of scientific and professional legitimacy through 
knowledge-based solutions to problems. The international trend towards 
goal-based and result-based management also favoured EBP's introduction.  

 
The Swedish Social Services Case 

With regard to the example of Swedish Social Services, a national institute 
was established as an engine for promoting the evaluation of social interven-
tions and for EBP's establishment. At the governmental level, a social council 
was appointed. The National Board of Health and Welfare and the Ministry 
of Health and Social Affairs proved to be important national players. At the 
regional level, the Swedish Association of Local Authorities and Regions 
(SALAR/SKL) and the R&D network were important. The Federation of So-
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cial Workers lent its support to the EBP project, and Swedish public 
authorities established an EBP network. 

In Sweden, investments were made in EBP infrastructure and 
demonstration projects. Knowledge-based management and public studies 
were used as social policy tools. Existing professional ethics principles that 
focused on science and reliable experience facilitated EBP’s establishment. 
Moreover, relevant legislation was also in place. Conversely, the ban on 
compiled registers hampered the EBP project.  

Support for EBP within goal formulations in policy documents, action 
plans and procurement documents were identified as promoting factors, as 
was training in evaluation and follow-up. The expectations that crystallised 
in conjunction with the establishment of social work as its own discipline 
were also in line with EBP. EBP had also the potential to appeal to social 
workers as a professionalization strategy. Other favourable factors included 
that professional social workers were university-trained; that there were 
professors within the discipline and that it was possible to publish and de-
fend doctoral theses.  

The National Swedish Board of Health and Welfare's prescriptive stance 
on science and proven experience and its requirements for transparency and 
legal security also favoured EBP. However, the Swedish Social Service's ad-
ministrative hierarchy, in contrast with its professional hierarchy, was an 
inhibiting factor with regard to EBP's establishment. A professional's career 
was not dependent upon conducting research. In part, the policy role was in 
opposition to the professional role with regard to decision-making in indi-
vidual cases. The degree of integration between research and practice was 
low.  

In the Swedish context, the childcare institution Barnbyn Skå was held up 
as an example of an institution with a clear goal-based and problem solving 
focus where local follow-ups were performed. A number of Swedish re-
searchers participated in the intra-scientific development process through 
social intervention studies, but the research community's meagre interest in 
intervention studies hampered progress of the knowledge project. This re-
sulted in the proposal for grants for specifically aimed at effect studies. There 
was lively debate amongst researchers concerning EBP's status as a 
knowledge project. 

In the same way as in other countries, the EBP concept was spread in 
Sweden as encompassing two possible models: Sackett et al.'s five-step 
model (EBP) and evidence-based interventions (EBI). Subsequently, change 
agents proposed the idea of a synergistic relationship between these two. In 
Sweden, the initial term evidence-based practice was also replaced with 
knowledge-based practice, which gave rise to re-interpretations. Contracts 
signed between the state and municipal governments with stated intents that 
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were in line with the original model strengthened the requirement that work 
be performed according to the original definition, however. 

Decision makers, professionals and researchers were increasingly in 
favour of EBP. Demand increased for handbooks and reports on EBP, as did 
participation in EBP-oriented conferences. Social Services and the R&D 
network contacted researchers looking for help in establishing EBP. 
Experience gained from targeted EBP initiatives aimed at frontline social 
work showed that changes were possible at both the conceptual and practical 
levels. With this, however, arose the need for a basic organisational 
framework for EBP. Within Swedish social services, operating systems were 
implemented that unified praxis, results of relevant social research and 
current legislation and that steered focus towards user needs. Attitudes to-
wards these systems were increasingly positive. At the regional level, best 
practice guidelines were introduced. 

 
Explanation of the Outcome of EBP's Establishment 

The study shows that EBP's establishment has similar components to those 
Kuhn identifies as indicative of a paradigm shift. The launch of the new as-
pect view was preceded by explicit dissatisfaction with the existing situation, 
i.e. the divide separating research and practice. In line with Kuhn's descrip-
tion, a debate arose, critical examinations of EBP followed and different 
versions (or interpretations) of the concept then developed. Simultaneously, 
support amongst relevant groups grew, with the decision to conduct imple-
mentation attempts as a result. Due to the revised aspect view, a change in 
the structure and function of social systems began to occur. This outcome 
was a result of stakeholders' decisions and actions, based on given structural 
and contextual conditions.  

The EBP model was promoted by means of an active influencing of opin-
ion in the field and through an information campaign, at the same time that 
both facilitatory and inhibitive structural and contextual factors influenced 
establishment. These included prevailing discourses, legislation, codes of 
professional ethics, the degree of knowledge-based management from policy 
quarters, the degree of integration of communication channels between re-
searchers and practitioners, the degree of distinction between policy and 
professional roles in clinical decision-making, and the degree of professional 
hierarchy (in contrast with the administrative hierarchy).  

Based on their conviction about the value and importance of EBP, change 
agents set in motion similar efforts within organisations. In order to achieve 
their aim, these stakeholders made use of existing conditions, regulations 
and institutions. They increased the rate of institutionalisation by highlight-
ing the high level of compatibility between established values and traditions 
by publicising good examples and the results of the model's introduction.  
The new model's success can be attributed to stakeholders' revision of values 
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and views by means of an altered approach, that ultimately benefiting EBP in 
the process, but also through increased external pressure that involved im-
posing requirements and expectations related to EBP. EBP's prospects for 
successful introduction were further strengthened due to the imposition of 
legitimacy requirements on decision-makers and professionals and due to 
increased focus on users. These legitimacy requirements were a result of 
sweeping structural changes, including new forms of management stemming 
from changes to the welfare state. EBP became both a means by which the 
profession could resist narrow managerial and financial approaches to its 
activities and a tool by which decision-makers could acquire legitimacy 
through visible value for investments in welfare.  

The packaging, communication and interpretation of the EBP model were 
important to the outcome of the attempt to establish it. A free institutionali-
sation occurred in cases where the model's original strict packaging was 
abandoned. This was possible as a result of stakeholders' own interpretations 
of the original model. In some cases, the model was dissolved entirely, 
whereby the old order could continue to be reproduced. In cases where the 
program logic was abandoned, institutionalisation was inhibited.  A stricter 
packaging through agreed definitions, indicators and contract signings, such 
as in the Swedish example, increased both the control and pace of institu-
tionalisation. 

 
Conclusions and Prospects for the future 

Through this study, I have observed indications of an on-going change in the 
aspect view with regard to knowledge generation and use with a focus on 
transparency in the relationship between professional efforts and their re-
sults. This change encompasses the components Kuhn identified as 
belonging to a paradigm shift. The new model's success can be attributed to 
stakeholders' re-evaluation of values and views by altering their approach. 
This ultimately benefited EBP in the process. Increased external pressure 
that involved imposing requirements and expectations related to EBP also 
contributed to its success. To the extent that the programme theory is ad-
hered to, the model becomes self-generating. A return to the strict packaging 
with a focus on work-related learning creates the conditions needed for a 
unified application and controlled institutionalisation.  

I would like to suggest that there are good reasons to assume that inte-
gration between research and practice and that the degree of 
professionalization will increase. From this, I believe, emerges the under-
standing that scientific analysis with a problem-based focus will increasingly 
be used to overcome social problems in accordance with the motives behind 
establishing social work as a discipline. At the same the discipline focus will 
continue to cease. I further draw the conclusion that evidence-based social 
work established as daily practice, and thereby an effected paradigm shift, 
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logically requires that the concept be dissolved. Once a paradigm shift has 
occurred, the alternative ceases to exist. We are not quite there yet. But 
something radical has already taken place. 

The results of this study raise new questions. It is imperative that a more 
in-depth systematic comparison of EBP's development across different 
countries be carried out, but also between different professional fields. I am 
left wondering what the Swedish EBP project will have achieved by 2016, 
2021 or 2031. It may be useful to examine different aspects of the EBP pro-
ject from a thematic standpoint. What factors inhibit or promote work-
related learning when attempting to apply the EBP model? What opportuni-
ties and limitations do the follow-up and evaluation have as mechanisms for 
EBP? Can Swedish social service users really be convinced that social ser-
vices, social workers and researchers in the field of social work are truly on 
their side through the introduction of EBP? 
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Bilaga: Strategiskt partnerskap för EBP  
 
1. Resultat: Bidrag till identifiering och upprättande av EBP’s: 

Universitetets insatser: Kursarbete, biblitekstillgång, seminarier/litteratur, tillgång till expertis, 

undervisningsbaserade forskningsprojekt 

Praktikens insatser: Identifiering av utmaningar och prioriterade resultat, prioriterade praktiker som kan 

leverera träning, har kapacitet och avsätter resurser. 

2. Resultat: Acceptans och adaption: 

Universitets insatser: Träning i systematiskt beslutsfattande, EBP knyts till professionella värderingar och 

normer, EBP beskrivs enkelt och lättbegripligt, en stödjande kultur gentemot EBP, transparens om värdet av 

forskning för socialt arbete. 

Praktikens insatser: Genomlysning av problem, administrativt stöd för EBP och för nya evidensbaserade 

metoder, en stödjande kultur för innovation. 

3. Implementering av EBP i praktik: 

Universitetets insatser: Framarbetande av detaljerade komponenter i interventioner, framarbetande av 

behandlingsmanualer, träning av specifika färdigheter, multipla strategier, beaktande av ”fit”. 

Praktikens insatser: Chefers engagemang, kunskap och stöd, resurser och manualer för träning, anpassning 

till EBP normaliseras, belöning och påminnnelse. 

4. Utvärdering av effektivitet: 

Universitetets insatser: Feedback-loops, träning i effektutvärdering. 

Praktikens insatser: Krav på utvärdering, tekniskt stöd för utvärdering, inkorporering av utvärdering i beslut. 

 

Proctor (2006). 
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Bilaga: Indikatorer för EBP 
 

Gambrill (2006) menar att EBP, dvs. en lärande organisation, föreligger om (här fritt översatt): 

 

- Resultat som värderas av klienten ligger som underlag för den fråga som ska ställas. 

- Frågor genereras primärt från klient och 1:a linjens socialarbetare. 

- Personalen ges flexibilitet att göra optimala val utifrån forskning, klient, befintliga resurser. 

- Data samlas in för synliggörande av diskrepanser mellan population och individ. 

- Sacketts femstegsprocesss tillämpas på så sätt att: 

* Etiskt ansvarstagande så som informerat samtycke maximeras. 

* Stegen i EBM-processen kan följas. 

- Transparens föreligger på så sätt att: 

* Alla parter är informerade om vilken evidens som föreligger för de alternativ som erbjuds. 

* Forskare beskriver kvaliteten på dokumentationen, inklusive metodologiska begränsningar. 

- Klienten involveras enligt något av sätten: 

* Utgå från klientens preferenser, involvera klienten i design och i kritik av praktik- och policyrelaterad 

forskning, beakta resultat som klienten värderar högt, involvera klienten i beslutsfattande, beakta klientens 

unika kunskaper i relation till tillämpning (av guidelines). 

- En bedömning är gjord av tillgänglig evidens.  

- I aktuella studier beskrivs forskningsmetoder, inklusive begränsningar. 

* Slutsatserna matchar hur rigorös undersökningen är.  

* Systematiska översikter är gjorda. 

- Propaganda, skada och pseudovetenskap har undvikits på så sätt att: 

* Det finns en frånvaro av propagandataktik så som försök till döljande av negativa resultat. 

* Det finns en korrekt beskrivning av statusen på evidensen. 

* Det finns en kultur som uppmuntrar klienter och personal att resa frågor om praktik och politik. 

- Det finns en organisering för lärande av klienten på så sätt att: 

* Det finns en organisering för frågor från 1:a linjen och klienter. 

* Det finns tillgång till en knowledge manager. 

* Det finns ett användarvänligt system för identifiering av fel/misstag och relaterade orsaker. 

* Det finns en kontinuerlig kritisk prövning av tjänster. 

* Det finns ett belönande system för den som flaggar skadande eller ineffektiv praktik, och föreslår relaterade 

förändringar. 

* Administratörer och chefer undviker blockerande av kritiskt tänkande, alternativa synsätt. 

- Etik är satt i främsta rummet på så sätt att: 

* Klienter involveras som informerade deltagare. 

* Rekommenderad service är kritiskt prövad och har visat sig hjälpa klienter uppnå resultat de finner 

önskvärda. 

* Ineffektiva och skadande tjänster används inte. 
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Bilaga: Hämmande och främjande 
faktorer för EBP  

 

Individuella hämmande faktorer (fritt översatt) 

Misstänksamhet: Forskning minimerar behovet av praktisk klokhet. 

Bristande kunskaper och färdigheter, träning och uppföljning (monitoring): Definiera EBP. Färdighet att 

förstå och bedöma kvaliteten på forskning. Kontinuerlig mätning. Grundläggande forskningsfärdigheter från 

utbildning. 

Organisatoriska hämmande faktorer 

Faktorer på verksamhetsnivå/Kultur: Personalen betraktar EBP som merarbete. Forskning är inte 

prioriterat. Förändring från det traditionella är svår. Ej vigda resurser för EBP. Personalbyte. 

Bristande resurser: Tidsbrist. Ej tillgång till onlinekällor. Ej ekonomiskt stöd för EBP-aktiviteter. Otränad 

personal. 

Systemiska hämmande faktorer 

Bristande tillämpning: Forskningen är för begränsad (till exempel ej tillämpbar på klientgruppen). Brist på 

tillräcklig evidens. Brist på beskrivning av hur forskningsresultaten ska tillämpas i praktik.Individuella 

främjande faktorer (fritt översatt) 

Kunskaper och färdigheter, träning och uppföljning (monitoring): Färdighet att förstå och bedöma 

kvaliteten på forskning. Kontinuerlig uppföljning. EBP handouts och verktyg som leder processen. 

Organisatoriska främjande faktorer 

Faktorer på verksamhetsnivå/Kultur: EBP är inkorporerat i strukturen. Personalens motivation och stöd. 

Resurser: Assistans och tekniskt stöd. Avsatt tid för EBP. Ekonomiskt stöd för EBP-aktiviteter. Tränad 

personal. 

Använder team-arbete 

Systemiska främjande faktorer 

Samverkan mellan universitet och praktik: Använda studenter som resurs. Teknisk assistans och tillgång till 

artiklar. Skyddad tid för EBP. 

Externt tryck: Förväntan att producera resultat. Kontinuerlig utbildning. Involvering av organisationer i 

socialt arbete (tillgång till litteratur).  

 

Manuel et al. (2007).  
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Bilaga: Nationellt stöd för en 
kunskapsutveckling 

 
Projekt 1. Försöksverksamhet med en systematisk koppling mellan socialtjänst, högre utbildning och 

forskning. Se även Socialstyrelsen (2003).  

Projekt 2. Stöd till forskning med särskild inriktning mot sociala interventioners effekter. 

Projekt 3. Systematiska instrument för att bedöma klienters/brukares behov och resultat av insatser. Detta 

innefattade DOK-systemet och ASI inom institutions- och missbruksvård, ADAD för ungdomar, BBIC inom 

barnavård, ICF inom handikappområdet och projektet SAMSPRÅK för att utveckla mätinstrument inom 

äldreomsorgen. Se även Hansson (2003). Vad gäller BBIC kan nämnas att det är ett verksamhetssystem för 

utredning, planering och uppföljning inom social barnavård, importerat från Storbritannien (där det hette 

LACS). Se SoS (2005), Johansson (2004). Grundprinciperna bygger på: ”(…) en värdegrund, teori och 

metodsyn som är i linje med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis.” Socialstyrelsen 

(2006b:18). Vid placeringar av barn var den bärande principen att: ”socialtjänsten ska kunna visa att den vård 

som samhället erbjuder är bättre än den vård som barnet får om det stannar kvar i ursprungsfamiljen.” 

(Socialstyrelsen 2006b:13). När det gäller missbruksområdet är ASI till sitt ursprung ett psykiatriskt 

utvärderingsinstrument för forskning framarbetat av psykitrikern McLellan. Se till exempel Alexandersson 

(2006). Se även Engström (2005). 

Projekt 4. Terminologi- och begreppsutveckling. För nationella kvalitetsindikatorer inom socialtjänsten. Se 

även Socialstyrelsen (2007). 

Projekt 5. Kompetensbeskrivningar för socialtjänstpersonal. 

Projekt 6. Utveckling av ledarskap och organisation. 

Projekt 7. Grundutbildningsfrågor i högskolan. Grundutbildningen bör leda till specialistkompetens, ökad 

användning av statistiska metoder och internationell forskning. Hansson (2003:22) skriver att: ”Det kan 

också ses som en strategisk uppgift att på olika sätt bidra till förnyelse av den högre utbildningen för att 

uppnå en kunskapsbaserad socialtjänst.” Se även Högskoleverket (2003). 

Projekt 8. Utvärdering av FoU-enheter. Se Socialstyrelsen (2002). 

Projekt 9. Etik. Etiksekretariat för socialtjänsten vid Socialstyrelsen. 

Projekt 10. Samordning av litteratur, tidskrifter och informationsförsörjning inom socialtjänstområdet. 

Projekt 11. Brukarinflytande, rättighetsfrågor och kunskapsutveckling. (bevaka brukarperspektivet i 

delprojekten). Se även Socialstyrelsen (2003). 

 

Socialstyrelsen (2000). 
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Bilaga: Självskattning för EBP 
 
1. Är EBP definierat i verksamheten? 

2. Finns en styrgrupp eller liknande för införande av EBP i din verksamhet? 

3. Finns någon ansvarig ledningsperson för EBP? 

4. Är EBP någonting som diskuteras i verksamheten till vardags? 

5. Finns brukarperspektivet regelmässigt med vid verksamhetsplanering? 

6. Samlas rutinmässigt brister in om den service/vård/insats som ges? 

7. Refereras vanligtvis till evidens från forskning i journaler, utredningar eller i policydokument? 

8. Har du tillgång till bibliotek med forskningsresultat (artiklar, kunskapsställningar osv.)? 

9. Har du tillgång till personal som är kunniga på informationssökning som kan hjälpa dig söka 

information/evidens? 

10. Har du tillgång till personal som kan hjälpa dig förstå och tolka forskningsresultat? 

11. har du tillgång till internet? 

12. Har alla tillgång till internet på din enhet? 

13. Finns fortbildningsplaner för att lära sig söka och tolka forskningsresultat? 

14. Finns sådana fortbildningsinsatser? 

15. Finns det rutiner för hur forskningsresultat sprids i organisationen? 

16. Bedrivs forskning lokalt på den arbetsplats du är verksam? 

17. Ingår EBP som en del i befattningsbeskrivningar? 

18. Har baspersonalen tillgång till handledning (ärende eller processshandlening)? 

19. Finns det en handledningspolicy på arbetsplatsen? 

20. Understödjer den utvecklandet av en evidensbaserad praktik? 

21. Finns det regelbundna möjligheter för arbetsgrupper/team att lära av varandra? 

22. Finns tidskrifter, böcker och forskningsinformation tillgänglig i skriftlig form på arbetsplats? 

23. Följs verksamhetens mål upp? 

24. Vet man något om effekterna för patienterna/klienterna efter genomförd behandling/insats – på  

individnivå? 

25. Vet man något om effekterna för patienterna/klienterna efter genomförd behandling/insats – på  

grupp- eller verksamhetsnivå? 

26. Diskuteras frågan om EBP på arbetsplatsen? 

 

IMS (2009). 

 

 


