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SAMMANFATTNING 
Uppsatsens syfte är att ge en överblick av EBP (Evidence Based-Practice) i socialt arbete och 
beskriva de mest centrala frågorna kring EBP i litteraturen. Den använda metoden är en 
systematisk litteraturstudie som utgått från sökningar i British Journal Of Social Work och 
databasen Libris. Övergripande frågor som berörs handlar om vad EBP är, dess metod, 
spridning av EBP och dess tillämpning. Resultatet visar att EBP:s framväxt utifrån dess 
ideologiska egenskaper passar bra in i neoliberal ideologi. EBP kan utifrån detta ses som en 
samling innovationer som den neoliberala ideologin bedömer som lämpliga att implementera i 
socialt arbete. EBP-förespråkarna delas upp i två huvudsakliga riktningar. Den ena riktningen 
förespråkar produktion av evidens i form av effektstudier med experimentell design. Den 
bästa tillgängliga evidensen skall sedan tillämpas, annat vore oetiskt med hänsyn till klienten. 
Den andra riktningen förespråkar en bredare arsenal av metoder för evidensproduktion. Här 
uttrycks en viss oro för att en allt för stark fokusering på effektstudier, kan störa förståelsen 
för kontexter och processer i det sociala arbetet. Evidensens överförbarhet till praktiken tas 
inte heller för given. Den bästa tillgängliga evidensen bör enligt denna riktning konsulteras i 
beslut. En tredje riktning utgörs av EBP-kritikerna. Dessa hänvisar till att det sociala arbetets 
kärna ofrånkomligt utgörs av en stor grad av osäkerhet, förvirring och tvivel, och så måste det 
vara.  EBP skall enligt dessa kritiker inte tillämpas i sin nuvarande form. EBP sägs ha en 
felaktig syn på hur forskningsresultat kan tillämpas i praktiken och överföras mellan kontexter 
och på hur beslutsprocesser går till, vilket innebär att EBP inte fungerar som förespråkarna 
avsett. Att arbeta på något annat sätt anses inte vara etiskt riktigt gentemot klienten. 
Sammanfattningsvis föreligger alltså stora skillnader i synen på vilken kunskap som är mest 
relevant i praktiken, den ”tysta” eller den ”tekniskt-rationella”. Författarna menar slutligen att 
det kvarstår viktiga frågor som inte får tillfredställande svar i denna överblick av EBP. En 
mycket strikt forskningsdesign för att producera evidens är ypperlig för att minska felkällor, 
men möjligheterna att tillämpa evidensen i praktiken kan ifrågasättas, eftersom det finns för 
lite kunskap om hur tillämpningen fungerar i praktiken. En annan fråga handlar om brukarens 
relation till evidens. Bristen på detta perspektiv i materialet pekar mot att denna fråga kräver 
mer forskning. Ska den bästa tillgängliga evidensen vara bindande för hur beslut fattas eller 
ska det vara en förhandling mellan socialarbetaren och brukaren? Om det ska vara en 
förhandling, hur ska den se ut?  
 
Nyckelord: evidensbaserad praktik, evidens, socialt arbete, ideologi, epistemologi, 
metodologi, metoder  
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Abstract 
The purpose of this essay is to provide a survey of Evidence-Based Practice (EBP) in social 
work within the literature. The method employed is a systematic literature study that is based 
in the British Journal of Social Work and the database Libris. Overall questions posed 
concerns what EBP is, what its method is, the spread of EBP and its application. 

The result shows that EBP is on the one hand an ideological movement that fits well with 
neoliberalism and on the other hand a collection of innovations which this ideological 
movement deems are proper to implement in social work. The advocates of EBP are in the 
essay split into two main standpoints. One standpoint advocates that the production of 
evidence are made as effect studies with experimental design. It is said that the best available 
evidence should be used. The other standpoint is that the production of evidence should use a 
broader range of methods, particularly including qualitative research designs. A concern is 
expressed that a too narrow focus on effect studies will hamper the understanding of context 
and process, an understanding which is crucial to knowing for whom and when an 
intervention will work. It is said that the best available evidence should be consulted. A third 
standpoint is taken by the critics of EBP. They claim that social work have a high degree of 
uncertainty, confusion and doubt which can not and should not be avoided. According to 
these critics, EBP in its present form should not be implemented. EBP is said to contain a 
mistaken view about how decisions are made and how research findings can be implemented 
in practice and transferred between different contexts. In conclusion it could be said that 
there are great differences concerning which knowledge is seen to be most relevant for social 
work practice, silent or technical-rational knowledge. The authors estimate that there are 
important questions that need more attention. Questions concerning how to best produce 
evidence and how to best use it have not been exhausted yet, neither in this essay nor in the 
literature. Many questions regarding how to minimize bias and regarding the transferability 
of results remain to be answered. The relationship between evidence and the service user has 
not yet been fully covered. The question needs more attention. Should the best available 
evidence decide the course of action or should this be decided by the social worker and the 
service user who jointly assess and take evidence into consideration when making their 
decisions? If the decisions should be made by the social worker and the service user, how 
should the process be like? 

Keywords: evidence-based practice, evidence, social work, ideology, epistemology, 
methodology, methods 



Förord 
Evidensbaserat socialt arbete är på frammarsch nationellt och internationellt. Författarna har i 
en tidigare uppsats analyserat den svenska debatten om evidensbaserat socialt arbete som 
pågick i tidningen Socionomen kring millennieskiftet. Detta gjordes utifrån ett 
epistemologisk och ontologisk perspektiv Något klokare blev författarna faktiskt, men det var 
svårt att ta ställning i frågan utifrån ett rent kunskapsperspektiv. Svårigheten berodde på att 
kunskap kan definieras olika och att olika typer av kunskap kan ha sin givna plats, fast i 
skilda kontexter. När det gäller socialt arbete – i synnerhet - verkar det finnas en osäkerhet 
om vilken typ av kunskap som skall gälla om man ser framåt. En del anser att det är den tysta 
erfarenhetsbaserade kunskapen som är grunden och så skall förbli. Andra har svårt att 
acceptera att denna kunskap är svår att verifiera och vill därför ha en mer explicit 
kunskapsgrund som kan verifieras. Författarna har givetvis personliga åsikter i detta, men 
dessa går åt bägge hållen så att säga. Evidensbaserat socialt arbete kanske kan vara en 
plattform att stå på, men då måste man ha klart för sig att det finns olika typer och styrkor i 
detta som både kan utgöra hinder och möjligheter för utvecklandet av nya kunskaper i 
relation till socialarbetarens profession. Författarna tycker personligen att detta arbete lett 
fram till att författarna lättare kan ta ställning till evidensbaserat socialt arbete utifrån olika 
kunskapsperspektiv. Om läsaren kommer fram till en liknande slutsats har kanske detta 
arbete varit till den nytta författarna hoppas på. 
 
Författarna vill slutligen uppriktigt tacka universitetslektor Christian Kullberg vid Örebro 
Universitet för visat tålamod och konstruktiv kritik i handledning. 
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Inledning 
Människor har nuförtiden enligt Davies, Nutley och Smith (2001a) en allt högre 
utbildningsnivå och tillika lättare tillgång till mer information. Detta är en av de orsaker som 
bidragit till den samhälleliga västerländska trenden att medborgare och politiker börjat ställa 
ökade krav på offentliga tjänster och de utförande professionerna att kunna visa på resultat 
och därmed legitimera sitt syfte och sin existens i ett välfärdssamhälle. De insatser vilka 
utförs i offentlig regi har krav på att kunna visa effektivitet både i utfall och i kostnad. Man 
ställer nya krav på bevis som visar att insatser fungerar och att dessa då följaktligen torde vara 
berättigade. Dessa krav kommer från såväl intresseorganisationer, praktikerna själva, den 
akademiska världen, politiker och medborgare i form av skattebetalare och brukare. Davies, 
Nutley och Smith (2001a) beskriver hur denna trend har expanderat i Storbritannien. Karin 
Tengvald (2003), tidigare chef för tidigare CUS1, nu kallat IMS2 beskriver en liknande 
utveckling för socialt arbete i Sverige. Man har kommit att tala om behovet av en 
evidensbaserad praktik (EBP), på engelska evidence-based practice, i socialt arbete. Grunden 
för EBP kan sägas vara att socialt arbete ska bottna i det som enligt bästa tillgängliga 
evidensen är effektivast till lägsta kostnad (Tengvald 2003). 

Det pågår en debatt i socialt arbete om vilka vetenskapliga metoder som skulle kunna ge 
tillräcklig tyngd åt en utvärdering eller undersökning för att de skall kunna användas som 
evidens i en evidensbaserad praktik. En rigorös kvantitativ studie anses kunna svara på frågan 
vad som fungerar, men inte varför det fungerar (Davies, Nutley och Tilley 2001). Frågan om 
varför något fungerar är dock enligt Davies, Nutley och Tilley essentiell för att förstå för vilka 
grupper det fungerar. Idén med EBP är att lära sig vilka grupper som drar bäst nytta av vilka 
interventioner (se även Tengvald 2003), eller med andra ord vad som fungerar i vilken 
kontext.  

EBP åtnjuter en omtvistad ställning inom socialt arbete. Det hämtades ursprungligen från en 
medicinsk kontext (Hugman 2005). Det överfördes sedan till samhällsvetenskapen som skall 
hantera komplexa relationer mellan individer, grupper, organisationer och samhällen – möten 
mellan mänskliga agenter som agerar subjekt (Davies, Nutley och Smith 2001b) Vad händer 
när dessa komplexa relationer och aktiva subjekt möter forskningsdesigner som strävar efter 
kontroll och kausala samband? Det har förts ingående diskussioner om detta, både 
internationellt och nationellt. 

Man får inte heller glömma att socialt arbete är ett värdeladdat fält. Vad som är effektivt och 
önskvärt är en värderingsfråga som är omtvistad. Man bör också minnas att många 
argumenterar för att maktperspektivet är en viktig aspekt för att förstå utsatta människors 
situation (t ex Smith 2005).  

Syfte 
Det övergripande syftet med denna systematiserade litteraturstudie är att tillhandahålla en 
introduktion och översikt till den diskussion som rör evidensbaserad praktik i socialt arbete. 
Ett snävare syfte är att utifrån abstraherade kategorier och polariserande ansatser beskriva för- 
och nackdelar med evidensbaserat socialt arbete utifrån det material som ingått i denna 
litteraturstudie. 

                                                 
1  Centrum för Utvärdering av Socialt arbete (CUS) 
2  Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete (IMS) 
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Frågeställningar 
• Hur definieras EBP med avseende på socialt arbete? 

• Vilka är de centrala frågor som har väckts i den vetenskapliga debatten om EBP i 
socialt arbete? 

• Vilka har svaren varit på de frågor som väckts? 

Metod 
Metodval 
Författarna har använt sig av en systematiserad litteraturstudie som metod. Detta innebär 
enligt Forsberg och Wengström (2003) att systematiskt söka, kritiskt granska och 
sammanställa litteratur. Detta är också vad författarna gjort inom det givna syftets ramar 
Eftersom författarna är intresserade av förståelse av resonemang snarare än utbredning har 
författarna utfört en kvalitativ studie. 

Urval av litteratur 
Sökningsförfarandet i denna litteraturstudie har utgått ifrån två olika inriktningar avseende 
sökkategorier.  

I den första kategorin har sökningar utförts enbart med inriktning på evidensbaserat socialt 
arbete av internationell karaktär. Med hänsyn till de stora mängder litteratur som inbegriper 
begreppet evidensbaserat, har författarna diskuterat olika sätt att angripa detta metodproblem i 
relation till den tid som stått till förfogande. Författarna har i en tidigare B-uppsats sökt och 
bearbetat material avseende evidensbegreppet i EBP-litteratur av forskningskaraktär. Detta 
har gett en viss förförståelse av hur begreppet används, diskuteras och problematiseras. 
Motiveringen för de sökkategorier som valdes, är att förförståelsen av evidensbegreppet och 
de diskussioner som förs om forskning kring evidensbaserad forskning och evidensbaserad 
praktik ger en acceptabel grund för sådana skillnader i synsätt och ståndpunkter som finns i 
forskarsamhället.  

Utifrån detta bestämde författarna sig därför att söka artiklar i en väl ansedd vetenskaplig 
tidskrift med internationell prägel inriktad på socialt arbete som behandlat ämnet EBP över 
tid, liksom ger utrymme för olika ståndpunkter, samt med hänsyn till tidsperspektivet, är 
elektroniskt publicerad i fulltext. Valet föll utifrån vår förförståelse på British Journal of 
Social Work, vilket är en tidskrift inom området socialt arbete med god vetenskaplig 
renommé. Det sökord som användes i denna första sökning var evidence-based* practice*. 
Denna sökning gav 64 träffar (se sökprotokoll nedan). Utifrån de frågeställningar som studien 
omfattar sorterades artiklar som inte passade in i dessa ut, varefter aktuella artiklar 
analyserades. Tillvägagångssättet för urvalsprocessen anges nedan. 

I den andra kategorin gjordes en sökning på litteratur om evidensbegreppet i Libris databas. 
Här användes sökordet ”socialt arbete” samt evidens* vilket gav fem träffar. Samtliga dessa 
var böcker som hanterade evidensbegreppet i förhållande till det sociala arbetets praktik. Av 
dessa gick endast tre att rekvirera inom tiden för uppsatsen. Sökningen i Libris resulterade i 
fem träffar. Av dessa fem kunde tre rekvireras inom tidsramen för uppsatsarbetet. Dessa tre 
var samtliga antologier varav två engelskspråkiga. Antologierna lästes utifrån uppsatsens syfte 
och frågeställningar.  

Två artiklar, Kazi (2000, 2003) har tagits med utifrån så kallad kedjesökning. Med detta 
menas att dessa artiklar har hittats som referens i litteratur som ingått i litteraturstudien. 
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Författarna har valt att acceptera detta inom ramen för denna systematiska litteraturstudie då 
artiklarna på ett pedagogiskt sätt belyser olika frågeställningar och ansatser i relation till EBP.  

 

Sökprotokoll 
 

Databas Sökord Antal träffar i 
ABSTRACT 

Antal träffar 
i frisökning 

Material i 
uppsatsen 

Libris ”socialt arbete” +evidens*  
5 

  
3 

British Journal of 
Social Work 

Evidence- based* practice*   
64 

 
11 

Kedjesökning            3 
 

Urvalsprocess 
Selektionsprocessen när det gäller artiklarna utgick från att de artiklar som föll in under 
sökbilden sorterades utifrån följande prioriteringskriterier: 

• Artiklar som inkluderade orden evidence-based* practice* eller ”socialt arbete” 
+evidens* men i övrigt saknade all annan relevans för litteraturstudien sorterades bort. 

• Artiklar som inkluderade orden evidence-based* practice* eller ”socialt arbete” 
+evidens* innefattade evidens inom andra dicipliner än socialt arbete sorterades bort. 

• Artiklar som inkluderade orden evidence-based* practice* eller ”socialt arbete” 
+evidens* som behandlade specifika studiers resultat o effekt sorterades bort. 

• Artiklar som inkluderade orden evidence-based* practice* eller ”socialt arbete” 
+evidens* som var diciplinöverskridande men innehöll socialt arbete eller endast 
inkluderade socialt arbete användes. 

Analysram 
Denna analysram är omfattande då den dels försöker klargöra hur författarna resonerat sig 
fram till varför resultatet presenteras som det gör, dels fungerar som ett läsverktyg som utgör 
en introduktion till viktiga frågor kring evidens. I analysramen växer utifrån detta 
övergripande frågeställningar, kategoriseringar och ansatser i åsiktsbildning fram utifrån ett 
induktivt tillvägagångssätt. Dessa tar sitt stöd i viss litteratur som ingår i materialet. 
Författarna vill noga poängtera att det förts diskussion om man kan ha hänvisningarna till 
litteraturen här, eftersom detta kan uppfattas som en resultatredovisning som hamnat på fel 
plats. De två syftena ovan är som trådar i samma väv. I valet att splittra upp denna och istället 
placera in läsverktyget i början av resultatet vädjar författarna istället - medvetna om att detta 
kan kritiseras - att läsaren håller i minnet att hänvisningarna inte skall betraktas som ett 
resultat, utan som en del i uppbyggnaden, stödet för, och förståelsen av analysramen.  

Bearbetningen av materialet gick till på följande sätt. Först valdes texterna ut för studien. 
Dessa lästes sedan igenom utifrån studiens frågeställningar, det vill säga att definiera EBP för 
socialt arbete och urskönja de centrala frågor och svar som formulerats i litteraturen. 

För att svara på uppsatsens första frågeställning, hur definieras EBP i avseendet socialt arbete 
i, finns inledningsvis i resultatet en kategori för definitioner av EBP.  

För att svara på uppsatsens andra frågeställning, vilka är de centrala frågor som har väckts i 
den vetenskapliga debatten om EBP i socialt arbete, samt uppsatsens tredje frågeställning, 
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vilka har svaren varit på de frågor som väckts, har författarna initialt utifrån förförståelse och 
under läsningens gång antecknat och jämfört vad som huvudsakligen diskuterats i den utvalda 
litteraturen utifrån olika infallsvinklar avseende EBP. I litteraturen ligger huvudbetoningen 
dels på hur man ska skapa relevant och tillförlitlig evidens, dels hur man sedan ska använda 
den på fältet. Bägge frågorna kan var för sig sägas ha en mer teknisk respektive ideologisk 
sida. Med detta menar författarna att det i litteraturen diskuteras hur det rent praktiskt kan gå 
till att producera och applicera EBP, samt hur det bör gå till. På en mer övergripande nivå 
diskuteras i litteraturen hur EBP som ideologi kan eller ska se ut och hur EBP på olika sätt 
påverkar utövandet av socialt arbete. 

Innan litteraturstudien läste författarna inom ramen för kurslitteraturen en antologi där Frost 
(2002) lyfter fram tre huvudsakliga frågor kring EBP. Artikeln av Frost har ingått som en 
viktig del i författarnas förförståelse och visade sig också vara en tämligen korrekt bild av vad 
författarna uppfattar som de huvudsakliga frågorna i den lästa litteraturen. Därför bör dessa 
övergripande frågor utvecklas något för att läsaren skall få en bättre förståelse för vad som 
ligger till grund för litteraturstudiens kategoriseringar utifrån analysramen. Dessa frågor 
återfinns i de tre nedanstående rubrikerna. 

Frågan om utvärderingsmetod 
Det första spörsmålet handlar om frågan om utvärderingsmetod där Frost (2002) menar att det 
inom forskarsamhället föreligger mycket stora olikheter i syn på evidensproduktion och 
menar att det med avseende på detta pågår ett paradigmatiskt krig. Kontroversen innebär i 
mångt och mycket att olika utvärderingsmetoder leder till att olika typer av evidens hittas och 
att olika synsätt tolkar evidensen olika. Enligt Frost (2002) kan kunskap aldrig vara statisk 
och en förutsättning för kunskapsutveckling ligger just i att det alltid pågår en öppen debatt. 
Att oproblematiskt förespråka att vissa metoder skall privilegieras framför andra för att tysta 
debatten, är enligt Frost (2002) att göra våld på kunskapsutvecklingen. Metodfrågan är därför 
mycket viktig i en tid där EBP med sin evidensproduktion gör allt större anspråk på att 
användas i socialt arbete och är också en huvudfråga i den lästa litteraturen. 

Frågan om tillämpning 
Enligt Frost (2002) handlar den andra viktiga frågan om hur evidens ska appliceras i socialt 
arbete. Även om man förutsätter att det skulle vara möjligt att samla robust och tillförlitlig 
evidens, återstår enligt Frost (2002) att problematisera förhållandet mellan den insamlade 
evidensen och tillämpningen av den i socialt arbete. Frost (2002) exemplifierar flera 
utgångspunkter för problematisering av vilka några här redovisas som att: Evidens producerad 
i en situation kanske inte fungerar i en annan situation, eller evidens producerad år X inte 
fungerar år Y på grund av ändrade förhållanden i socialpolitik, lagändringar, 
organisationsförändringar, policyändringar med mera. Frågan att tillämpa funnen evidens så 
att det kan instruera socialt arbete måste också enligt Frost (2002) hanteras på ett mycket mer 
problematiserande och djupt undersökande sätt. Det finns till exempel enligt Frost (2002) 
evidens för att barn placerade hos släktingar klarar sig bättre än barn på institution. Hur skall 
då denna evidens användas i den sociala praktiken? Om man förutsätter att alla barn har exakt 
samma behov, att alla fosterhem och institutioner är kopior av varandra och att alla släktingar 
är lika vore den funna evidensen mycket värdefull i beslutet. Men det är ju svårare än så. 
Enligt Frost (2002) är kunskap utifrån utvärdering med påföljande evidens informativ och 
kontextuell på politisk nivå, men kan inte oproblematiskt determinera hur praktiken skall 
agera i givna och konkreta situationer. Frågan om hur evidens skall appliceras på socialt 
arbete är som författarna uppfattat det tämligen laddad och tycks som författarna uppfattar det 
spränga in en kil mellan det som brukar kallas ”tyst kunskap” och den mer explicita kunskap 
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som EBP utger sig för att kunna leverera till praktiken. Därför är den mycket viktig att ha med 
som en kategori. 

 
Relationen mellan brukaren och bästa evidens 
Den tredje frågan som Frost (2002) tar upp handlar om relationen mellan brukaren och bästa 
evidens. Att rekognosera den mänskliga subjektiviteten och sedan respondera den med något 
slags inledande partnerskap och samarbete är enligt Frost (2002) fundamentalt, liksom att 
förhandling, konflikt och kompromisser är givna nyckelbegrepp i det mesta av socialt arbete. 
Relationen kan enligt Frost (2002) inte oproblematiskt ersättas med ett evidensbaserat 
förhållningssätt. Även om man som praktiker vet att X är det som ”fungerar” kan klienten 
exempelvis hävda Y eller inte vilja samarbeta alls. Att vara dogmatiskt i sin EBP-hållning 
gentemot klienten menar Frost (2002) kan vara förödande för möjligheterna att bygga en 
relation. Evidensförespråkarna menar enligt Frost (2002) å sin sida tvärtom att det är 
omoraliskt att inte använda evidensen. De ledande evidensförespråkarna tenderar enligt Frost 
(2002) att premiera RCT (randomiserade kontrollerade studier), vilket ofta innebär att 
klienterna är helt bortkopplade från kunskapen om utvärderingsprocessen och delaktighet i 
densamma.  

Grovt sett kan man säga att materialet till allra största delen berört de två första frågorna, det 
vill säga frågan om utvärderingsmetod och frågan om tillämpning. Frågan om brukarens 
relation till bästa evidens återfinns indirekt på ett antal ställen när man diskuterat hur evidens 
ska appliceras i den sociala praktiken. Vissa författare i materialet har tämligen långa 
argumentationslinjer där denna fråga ibland bryter in och diskuteras kortfattat i relation till 
huvudämnet. I valet att bryta upp dessa argumentationslinjer och skapa en egen kategori för 
frågan brukarens relation till bästa evidens eller låta det ingå i de andra kategorierna valdes 
det senare alternativet. Det förekommer även att de andra två frågorna naturligt kan ”korsa” 
vararandra om bägge dessa ingått i ett resonemang som inte författarna ansett gått att dela upp 
på ett sådant sätt att det blir mer begripligt.  

En konceptualisering av EBP 
Nutley och Davies (2001) nämner ett sätt för hur man kan konceptualisera EBP. Man säger att 
först producerar man kunskap. Sedan validerar man dess giltighet. Efter det sprider man 
kunskapen. Slutligen når den slutanvändaren som använder den. De första två leden, 
produktion och validering, sägs i huvudsak utföras av forskare. De två sista leden utförs av 
praktiker. Denna modell har kritiserats för att vara för linjär (Nutley och Davies, 2001). Man 
menar att den inte deskriptivt belyser den verkliga komplexiteten i frågan samt att den inte är 
normativt önskvärd att arbeta efter. Författarna är medvetna om detta, men menar ändå att det 
kan vara ett bra sätt att ställa upp uppsatsens resultat. Det blir överskådligt och man får en 
process man kan följa från början till slut. Man kan jämföra detta med Frosts (2002) 
kategorier och säga att frågan om utvärderingsmetod motsvarar produktion och validering, 
frågan om tillämpning motsvarar användning hos Nutley och Davies (2001). Detta betyder att 
man kan tänka sig en till kategori, nämligen spridning.  

Huvudkategorier 
Utifrån förförståelsen, vad författarna induktivt funnit i materialet, frågorna i Frost (2002) och 
konceptualiseringen i Nutley och Davies (2001) finns stöd för att i en processuell ordning på 
olika plan analysera och förklara EBP utifrån följande huvudrubriker: 

Definition av EBP: I detta avsnitt försöker författarna reda ut vad EBP är, består av och hur 
det definieras. 
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Metodfrågan för produktion av evidens: Här tas frågor upp som rör produktionen av 
evidens. Det finns meningsskiljaktigheter angående vilka metoder som kan ge den mest 
tillförlitliga och relevanta kunskapen.  

Spridning av EBP: Här diskuteras frågor om hur EBP och dess olika komponenter kan och 
bör spridas.  

Användning av evidens: Här diskuteras frågor kring användningen av evidens.  

Det finns självfallet många andra intressanta sätt att ställa upp och analysera ämnet. 
Författarna har dock bedömt att detta upplägg är givande, då det fångar upp hela materialet 
och sätter in det i ett helhetsperspektiv vilket gynnar syftet att göra en översikt av 
diskussionen kring EBP. Ingången är medvetet bred just för att få denna helhet. Författarna 
tror att det skapar en översikt som annars kanske hade gått förlorad, men som nu ger en del 
svar och framför allt många intressanta frågor man kan gå vidare med i andra arbeten. 
Författarna beklagar att detta också medfört att vissa resonemang möjligen blivit något 
kortfattade, men författarna har som sagt varit specifikt intresserade av helheten.  

Åsiktsriktningar i EBP 
Författarna började på ett tidigt stadium lägga märke till att det något förenklat finns det tre 
åsiktsriktningar för hur man ser på EBP. Den första inriktningen vill se en EBP som i 
huvudsak bygger på kvantitativa, positivistiska metoder för framställningen av evidens. Man 
tänker sig att man genom strikt forskningsdesign tar fram metoder som valideras och sedan att 
dessa sedan strikt skall användas i praktiken. Denna riktning har en väldigt stark och 
optimistisk tro på EBP.  

Den andra riktning författarna sett tänker sig EBP med ett större inslag av även kvalitativa 
metoder för att framställa evidens. Man ställer sig också mer öppen till behovet av den 
professionelles autonomi i förhållande till evidensen. Med detta menas att man inte tror att det 
enbart utifrån EBP går att föreskriva hur man ska gå tillväga, utan snarare ge ett mer belagt 
underlag för beslut om hur man ska göra. Man tror mycket på EBP, men vill inte ge lika 
strikta ramar som föregående riktning för hur beslut fattas.  

Den tredje riktningen är starkt kritisk till hur man ska kunna producera meningsfull evidens 
som sedan ska kunna belägga hur man på ett standardiserat sätt ska arbeta. Man tror inte 
heller att arbetet utförs på det systematiska sätt EBP skulle förutsätta, alltså att man metodiskt 
går igenom all tillgänglig evidens och sedan utifrån det fattar ett beslut med en transparent 
argumentering. Man menar att man istället förlitar sig på tyst kunskap och att det inte är en 
systematisk och transparent process. Man är starkt kritiska till hela EBP och tvivlar på att det 
är ett realistiskt och önskvärt projekt. 

I Smith (2005) fann författarna liknande indelning av inriktningar, där han redogör för  
narrow stream (av EBP), den reflexiva praktiken (med avseende på EBP) och en postmodern 
kritik av EBP. Narrow stream har enligt Smith en väldigt stark tro på experiment som metod 
att skapa evidens. Man tänker sig inom narrow stream att den bästa evidens som produceras 
ska kunna peka ut bästa handlingssätt på ett otvetydigt sätt, vilket gör att socialarbetaren inte 
får så stort tolkningsutrymme. Man varnar specifikt för att lämna ett stort tolkningsutrymme. 
Den reflexiva praktiken ser Smith (2005) som ett bättre alternativ. Evidensen produceras med 
rigorösitet i metoden. Sedan ska den tillämpas av socialarbetaren i en reflexiv process. 
Socialarbetaren skall alltså reflektera över evidensens relevans och hur den kan tolkas och 
användas i det specifika fallet. Den postmoderna kritik Smith (2005) nämner pekar på att 
beslut inom socialt arbete (och överhuvudtaget) inte skall fattas på ett så systematiskt och 
transparent sätt som EBP skulle förutsätta.  
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I en av artikel av Kazi (2003) finner man (något förenklat) följande indelning av nutida 
riktningar inom utvärderingsforskning i Storbritannien: en empirisk praktik, en tolkande 
ansats och en metodologiskt pluralistisk ansats. 

• I den empiriska praktiken ligger fokus på att mäta effekt av interventioner, vilket sägs 
skapa en väldigt begränsad förståelse av kontext och överförbarhet av resultatet till 
andra situationer. 

• Den tolkande ansatsen sägs vara misstänksam mot nämnda typ av effektmätning och 
lägger fokus på att tolka kontexter och upplevelser. 

• Den metodologiskt-pluralistiska ansatsen har försökt gå bortom de två ovan nämnda 
riktningarnas begränsningar och försöker använda många olika angreppssätt för att 
finna en gyllene medelväg. 

Utöver dessa diskuterar Kazi kritisk realism. Han menar att detta är ett nytt spännande 
alternativ som kanske bättre än den metodologiskt-pluralistiska ansatsen kan skapa en 
medelväg som både mäter effekt och ger en rik förståelse för kontexter och processer. Detta 
skulle innebära fyra ansatser. Uppsatsens författare har dock valt att sammanfoga den 
metodologisk-pluralistiska ansatsen med den kritiskt realistiska ansatsen för att förenkla.  

Tre ansatser avseende åsiktsriktningar i EBP 
Utifrån ovan nämnda resonemang föreslår författarna därför en åsiktsindelning i tre ansatser:  

Ansats 1  
Detta är den strikta, kvantitativt grundade EBP, med förespråkare som Sheldon (2001) och 
Macdonald (2001). Evidens ska företrädelsevis samlas in via experiment och vara starkt 
förpliktigande att ta ställning till vid beslut. Förhoppningar finns att det relativt (i förhållande 
till övriga ståndpunkter) svart på vitt går att fastställa hur man ska agera i specifika 
situationer. Denna ansats hänvisar till en metodhierarki med metaanalyser av RCT 
(randomiserade kontrollerade studier) på topp. Man vill ganska strikt rangordna vilka 
utvärderingsmetoders resultat som ska gå före andra utvärderingsmetoders resultat när det 
gäller att fastställa vilka interventioner och arbetssätt som ska premieras. 

Ansats 2 
Detta är den pluralistiskt metodologiska EBP-ansatsen som bland annat är förespråkad av 
Smith (2005) och Davies, Nutley och Smith (2001b). Det finns ett större fokus på behov av 
anpassning till och medvetenhet om olika kontexter när man skapar och använder evidensen. 
Man är även mer öppen till att använda andra metoder än experiment (till exempel kvalitativa 
utvärderingar) för att samla evidens. En större autonomi för utövaren i förhållande till evidens 
förespråkas. Denna ansats jämförs med EBM (evidensbaserad medicin). Se även redogörelsen 
av skillnaderna i definition av EBP och EBM i avsnittet EBP:s tekniska definitioner. Det som 
skiljer denna riktning (pluralistiskt-metodologisk EBP) från EBM är att i EBM är kravet på att 
evidens kommer från experiment mer accepterat. Denna ansats av EBP delar med EBM att 
utövaren måste använda sin skicklighet och erfarenhet för att bedöma och tolka evidensen. 
Däremot vill man i denna EBP ansats använda resultat från även andra typer av 
undersökningar än experiment. Det finns (så vitt författarna förstått) en svagare anknytning 
till metodhierarkin i denna ansats. Olika metoder har olika förtjänster och man måste, från 
situation till situation, försöka bedöma värdet av olika metoder för just denna undersökning. 

Ansats 3 
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Denna ansats kan sägas bestå av tolkande ansatser som är kritiska till EBP. Dessa tolkande 
ansatser är bland annat förespråkade av Webb (2001) och Parton (2000). Man ser det sociala 
arbetets fält som ett så osäkert och kontextberoende fält att hela projektet (EBP) ses som 
något av en omöjlighet. Man kan inte med hjälp av evidens fastställa hur praktikerna ska 
agera i enskilda fall. Därmed inte menat (så vitt författarna förstått) att man inte skulle kunna 
tänka sig att ta stöd av eller använda evidens under några som helst omständigheter. Det är 
bara det att tolkningen är en så omfattande process och går så intuitivt till att tankarna bakom 
hur EBP ska implementeras anses tämligen orealistiska. 

Sammanfattning av analysram 
Detta ger sammantaget en analysram som kategoriserar resultatet på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

Denna ram är uppbyggd av våra analysverktyg: kategorierna och ansatserna. Uppsatsens 
författare använder de analysverktyg per kategori som bedömdes vara nödvändiga för att 
beskriva resultatet och författarnas analys. Det innebär att alla ansatser inte är representerade i 
alla kategorier. 

Tillvägagångssättet för resultatredovisningen har nu beskrivits utifrån hur kategorierna 
arbetats fram och förklarats och satts som rubriker. Resultatet redovisas utifrån detta. Utifrån 
de tre åsiktsinriktningar som underbyggs och förklaras i denna analysram sker sedan en 
sammanfattning efter varje enskild kategori.  

Metodkritik 
Författarna är medvetna om att resultatet kan upplevas som spretigt, mycket beroende på ett 
brett syfte och breda frågeställningar. Utifrån den förförståelse uppsatsens författare har finns 
dock en tro att ämnets komplexitet och sammanhang - något författarna tror är en del av själva 
kontroversen kring ämnet – delvis skulle gå förlorad i en mer fokuserad studie. Därför har 
författarna trots svårigheterna med breda frågeställningar och syfte på litet utrymme valt att ha 
en bred ingång. 

Validitet 
Uppsatsen validitet bedöms vara god då författarna bedömer att resultatet speglar debattens 
essens. De författare till artiklar i British Journal Of Social Work som representerar de olika 
ståndpunkterna har varit relativt frekvent refererade i den övriga litteraturen som använts. Ett 
förhållande vilket tolkas vara en indikation på att uppsatsens författare gjort ett representativt 
urval av ståndpunkter inom forskning på området.  

Det skulle kunna diskuteras om validiteten till viss del blivit lidande genom att det är artiklar 
som till största delen har använts i litteraturstudien. Detta eftersom det kan tänkas att dessa 
inte ger ett tillräckligt utrymme för artiklarnas författare att utveckla sina resonemang. 
Ytterligare en faktor vilken påverkar validiteten i uppsatsen är huruvida artiklarna har tolkas 
på ett korrekt vis av författarna. Artiklarna består så gott som uteslutande av engelskspråkiga 

Resultat 
Definition � Metod � Produktion � Spridning � Användning 

Sammanfattning 

Ansats 1 Ansats 1 Ansats 1 Ansats 1 Ansats 1  

Ansats 2 Ansats 2 Ansats 2 Ansats 2 Ansats 2 

Ansats 3 Ansats 3 Ansats 3 Ansats 3 Ansats 3  
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artiklar, där den akademiskt språkliga nivån stundtals varit mycket hög, vilket sannolikt 
lämnar fler tillfällen för feltolkningar än enklare texter.  

Reliabilitet 
Den utförda sökningen i ELIN@Örebro gav inte vissa resultat författarna utifrån sin 
förförståelse visste fanns att tillgå. Detta förklarar bland annat Braye & Preston-Shoot (2005) 
med att de tillgängliga sökmotorerna bland annat inte har tillräckligt utvecklade 
indexeringsfunktioner. Vidare faktorer vilka kan tänkas påverka sökningens resultat är 
inkonsistenta eller icke kompletta databaser, samt att publicerat material är indexerat på ett 
felaktigt sätt. Då en sökning utförs i titel, abstrakt och text eller någon kombination av dessa 
är det av vikt att materialet är korrekt infört och producerat, till exempel att titel och abstrakt 
är utformade så att de är rättvisande för textens innehåll. Att titel, abstrakt och text relaterar 
till varandra är alltså därmed av stor vikt för sökningens träffsäkerhet. Förutom dessa faktorer 
är så kallade keywords (nyckelord) viktiga för indexeringen. Relaterar inte dessa på ett 
tillfredställande vis till artikelns innehåll innebär det att sökningen blir missvisande både 
gällande faktiska träffar samt uteblivna träffar.  

De nämnda problemen med indexering av poster i databaserna innebar att sökresultatet inte 
gav det förväntade utfallet, vilket skulle kunna antyda en bristande reliabilitet. Förvisso har 
litteraturstudien fokuserats mot den brittiska kontexten genom sökningar i British Journal Of 
Social Works sökmotor, men det finns ändå anledning att anta att förhållandet med 
sökmotorernas tillkortakommanden är liknande. Dock torde tillkortakommandets inverkan på 
litteraturstudien inte bli avgörande. Detta därför att svagheterna i sökresultatet kan antas vara 
av mindre allvarlig art, då sökningen utförs i British Journal Of Social Works relativt 
begränsade databas. Vidare kan det tyckas att indexeringen torde vara korrekt eller åtminstone 
tillförlitligt utförd i en mindre databas än i till exempel en databas vilken i sin tur är beroende 
av andra databaser.  

Litteraturstudien reliabilitet bedöms utifrån ovanstående databasproblem vara god, då de 
fristående vetenskapliga artiklarna främst baseras på en mindre databas (British Journal of 
Social Work) och därmed, utifrån ovanstående resonemang, antas vara utsatt för färre 
felkällor. Sökningen i Libris - den större databasen av de två - gav som tidigare nämnts 
antologier. Dessa antologier har vid sin sammanställning redan bearbetats med avseende på 
databasproblemet. Vidare bedöms de sökningar av författarna gjort vara reproducerbara och 
ge ett liknande utfall. Dessutom återkommer ofta samma namn i litteraturen vilket också 
stödjer reliabiliteten. 

En faktor som däremot kan påverka undersökningens reliabilitet negativt är 
undersökningsmaterialets tämligen stora omfång. Författarna förutspådde inte materialets 
teoretiska täthet och komplexitet på ett tillräckligt insiktsfullt sätt. Detta tillsammans med den 
språkligt höga nivån gjorde att författarna inte kunde gå igenom materialet med den 
noggrannhet som inledningsvis var tänkt. Detta har medfört att författarna ibland har varit 
tvungna att använda sig av något för grova kategoriindelningar för att spegla de olika 
teorietiska resonemangen och ståndpunkterna. 

Detta sänker givetvis reliabiliteten, men uppsatsen bedöms trots detta av författarna utgöra en 
förhoppningsvis meningsfull studie utifrån litteraturstudiens syfte. Ämnets karaktär gör att det 
av naturliga skäl skär in i olika discipliner som det konstant är pågående kontroverser kring, 
exempelvis vetenskapsteori, med frågor som hur man kan uppnå kunskap och hur 
verkligheten är beskaffad Det har inte förekommit någon systematiserad inre validering under 
arbetets gång, men författarna har - utifrån olika ståndpunkter i ovanstående - bemödat sig om 
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att diskutera och kritisera varandras olika förutfattade meningar och texter under arbetets 
gång, för att så gott det går undvika omedveten subjektiv infärgning.  

Resultat 

Vad är EBP och dess definitioner 
Enligt Nutley och Davies (1999 i Nutley och Davies, 2001) kan EBP sägas bestå av en 
ideologi, tekniska innovationer och organisatoriska innovationer. Ideologin är de tankar och 
värderingar som ligger bakom EBP och som man vill att forskare, praktiker och 
policybeslutsfattare ska ta till sig. De tekniska innovationerna är evidensen om vilka 
interventioner och metoder som fungerar och vilka som inte fungerar. Detta innehåller både 
förslag på förbättringar men också förslag på att sluta använda det som inte fungerar. Förslag 
på ändringar uppfattas lätt som en ny innovation, där av namnet tekniska innovationer. De 
organisatoriska innovationerna är evidens om olika sätt att organisera utförandet av tjänster 
och interventioner. Evidens om detta handlar om vilka organisatoriska innovationer som är 
mest effektiva. I EBP:s fall är man intresserade av om olika former av organisation underlättar 
eller försvårar EBP, det vill säga tanken att man ska använda evidens och själva spridandet 
och användandet av denna evidens (de tekniska innovationerna, alltså interventioner och 
metoder). 

EBP som ideologi och dess ideologiska bakgrund 
Den evidensbaserade praktiken kan enligt (Tengvald 2003) vara ett svar på de frågor som 
väckts av olika aktörer i avseende på hur väl det sociala arbetets effekt svarar mot de krav 
som ställs i ett välfärdssamhälle med begränsade resurser. Genom att visa att det sociala 
arbetets insatser utvärderas och att insatsernas effekter synliggörs, skall detta hjälpa till att 
legitimera och säkra det sociala arbetets kvalitet. Denna legitimering sker genom en 
kunskapsproduktion som avseende insatserna visas upp som ”relevant och tillförlitlig 
information” av empirisk karaktär. Vidare pekar Tengvald (2003) på att EPB är resultatet av 
tidigare försök att utveckla välfärdssektorn och dess insatser. Tidigare förbättringar eller 
utvecklingstrender har inbegripit en strävan efter att ringa in eller hejda kostnadsökningar 
inom sektorn, samt att kvalitetssäkra det arbete som utförts. Dessa tre faktorer samverkar på 
olika plan i en organisation då de alla ses som en del i en större mål- och 
resultatstyrningsideologi av organisationer. De tre delarna utgör delar av samma 
grundläggande tankegång och samspelar på olika nivåer i organisationen för att få ut största 
möjliga effekt av insatta resurser och ”[eller] alternativt att man syftar till att uppnå tillräckligt 
goda resultat till minsta möjliga kostnad” (Tengvald 2003, s 27). Vidare anses att dessa tre 
tankar är en del av ett ”systematiskt förbättringsarbete” på organisatorisk nivå. EBP kan alltså 
ses som en ideologi som skall svara mot nya krav och omständigheter i den offentliga sektorn 
(Nutley och Davies, 1999 ; Parton, 2000 ; Webb, 2001).  

Den neoliberala ideologin har enligt Hugman (2005) fasat in socialt arbete i en mer 
managerial inriktning som fokuserar på styrning, köp o sälj. Betoningen på det sociala arbetet 
i denna ideologi grundar sig i mångt på social riskbedömning, monitoring och rapportering. 
Enligt Hugman (2005) passar EBP in i denna ideologi på ett bättre sätt än det tidigare mer 
terapeutiska förhållningssättet. Dessa marknadsanpassade kontraktsliknande former har enligt 
Hugman (2005) förändrat olika professioner3 då det från politiskt håll krävs att satsade medel 

                                                 
3 Vilka dessa professioner är går Hugman (2005) inte in på, men man kan möjligen anta att det inte gäller vissa 
(fortfarande välmående) professioner som grundar sig så gott som enbart i teori och har svag eller ingen evidens, 
t ex psykoanalys. Mer troligt menar Hugman (2005) då läkare, KBT-psykologer m fl. (Förf.anm.). 
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skall betala sig och att detta skall kunna visas offentligt. Samtidigt skärps 
konkurrenssituationen gällande socialarbetarnas profession gentemot vissa andra gränsande 
professioner (exempelvis Public Health Workers). Dessa konkurrerande professioner 
kännetecknas enligt Hugman (2005) av att de numer i allt större utsträckning tar hjälp av EBP 
för att framhålla sin legitimitet. 

Enligt Hugman (2005) är det den nyliberala ideologins marknadstänkande, samt den ovan 
nämnda professionella processen som utgör förståelsen för EBP:s utbredning i början på 
2000-talet. Enligt Hugman (2005) finns det en grundläggande tankefigur avseende socialt 
arbete som tar avstamp i att det sociala arbetets praktik dels skall bygga på olika standarder 
som är objektivistiskt grundade, och dels på kunskaper som ligger inom ramen för det 
”publicly accountable”.  Hugman (2005) menar att genomförandet av denna tankefigur 
kommer att utgöra den rationella måttstocken för att så småningom skilja ut de som anses vara 
socialarbetare från dem som inte kommer att anses vara det4. EBP kan då komma att utgöra 
skiljelinjen i denna måttstock då det sannolikt är EBP som ligger närmast de ovan nämnda 
kriterierna.  

EBP som rationell organisationsstrategi 
Produktionen av evidens i EBP bygger enligt Webb (2001) på forskning med rigorösa och 
effektiva metodologier och är därför något som Webb (2001) menar djupt tilltalar vår tekniskt 
och rationellt inriktade kultur. När det gäller socialt arbete riktas enligt Webb (2001) därför 
beslutsfattarnas blickar alltmer mot EBP för att legitimera det sociala arbetet, eftersom 
företrädarna för EBP gör utfästelser om att EPB kan mäta interventioners effektivitet. 
Bristande skatteintäkter och resurskriser i välfärdsorganisationer får enligt Webb (2001) till 
följd att det föreligger ett accelererande organisatoriskt rationaliseringstvång i verksamheter 
som rör den sociala praktiken. Förvaltningar genomgår därför ständiga omstruktureringar och 
utsätts för allt fler och kvalitativt bättre revisioner och kontroller. De genom EBP bevisade 
effektiva interventionerna utgör därför menar Webb (2001) ett - utifrån sett - effektivt sätt att 
legitimera grunden för socialt arbete i relation till de politiska krav som ställs på att utnyttja 
de bristande resurserna. EBP kan alltså uppfattas som en organisationsstrategisk teknologi 
med ett ideologiskt syfte att omvärdera synen på socialt arbete. Med detta kan man mena en 
rekonstruktion av praktiken genom att via EBP måla över det subjektiva, tolkande och 
erfarenhetsbaserade i det sociala arbetet i en allt mer objektivistisk kulör. 

EBP:s tekniska definitioner 
En vanlig definition av EBP använd inom socialt arbete har gjorts av bland annat Brian 
Sheldon5: 

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. (Sheldon and Chilvers 
2002 i Smith 2005, s 8) 

 

Enligt Smith (2005) avser Sheldon med conscientious att praktiken inte ska baseras på 
subjektiva preferenser; med explicit menar han utövarens förmåga att beskriva och rättfärdiga 
sina beslut; och med judicious avser Sheldon att fatta beslut på bästa tillgängliga evidens och 
applicera dessa varsamt, omdömesgillt och i rätt sammanhang, snarare än att följa trender 
eller att applicera dem urskillningslöst. Enligt denna definition vill man ta fram det starkaste 
                                                 
4 Vad Hugman (2005) menar skulle skilja ut vissa socialarbetare från andra är oklart, men sannolikt är det den 
allt mer utbredda auktoriseringen av socialarbetare Hugman (2005) syftar till. (Förf. anm.). 
5 Brian Sheldon ledde för övrigt  “The Centre for Evidence-Based Social Services” vid University of Exeter. 
(Förf. Anm.) 
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stödet för interventioner och policys, för att sedan implementera dessa (angående vad som 
menas med det starkaste stödet se metodhierarkin nedan i detta avsnitt). Smith (2005) jämför 
den aktuella definitionen från socialt arbete med en definition tidigare applicerats på 
medicinområdet: 

[...] the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making 
decisions about the care of individual patients, based on skills which allows the doctor to 
evaluate both personal experience and external evidence in a systematic and objective 
manner”. (Sackett et al 1997, s 71,ref i Smith 2005)  
 

Smith (2005) för en diskussion om skillnader i dessa definitioner och den innebörd dessa 
skillnader får. I det medicinska fallet skall den professionelle ta hänsyn till den egna 
erfarenheten och använda sin egen färdighet samtidigt som han i ljuset av detta tar hänsyn till 
yttre bevis (evidensen) på ett systematiskt sätt. Socialarbetaren förväntas ställa sig utanför 
sina subjektiva uppfattningar och erfarenheter. Socialarbetaren bör istället luta sig mot de 
bästa objektiva yttre bevis som finns. Sheldon (i Smith 2005) gör en analogi med ett 
matrecept och menar att följer olika kockar detta får man (ungefär) samma resultat. Smith 
(2005) däremot menar att kockar kommer att utnyttja den kunskap de har och kommer således 
inte alls få samma resultat och detta är i så fall inte till nackdel för utförandet av socialt arbete 
och påpekar vidare att det i ett fält som socialt arbete - där utövaren är beroende av omdöme 
och utövandet av förmåga - kommer det att finnas olika duktiga utövare. På grund av detta 
kan man inte vara säker på vad som händer när evidensen tillämpas av dem. Smith (2005) ser 
dock goda skäl till att evidens (med evidens kan Smith i detta fall antas mena 
forskningsresultat i en ganska bred mening, med förbehållet att viss forskning måste ges 
större tyngd gentemot annan) ska användas, men då mer i andan som diskuteras i det 
medicinska exemplet ovan.  

Man kan i litteraturen urskilja ett synsätt som av Smith (2005) kallas “narrow stream”. Enligt 
detta synsätt ska evidens samlas in via väldigt strikta metoder, företrädelsevis RCT och 
rangordnas efter en viss metodhierarki. I metodhierarkin (se nedan) är metaanalyser baserade 
på flera RCT det som anses ge den bästa kunskapen följt av mindre rigorösa kvantitativa 
metoder som anses mindre reliabla. Kvalitativa metoder ges låg prioritet i metodhierarkin. En 
annan linje har ett mer metodologiskt inkluderande synsätt (Davies, Nutley och Tilley 2001). 
Man kan kalla detta synsätt för bred EBP (broad jämfört med narrow stream). Detta synsätt 
tillåter en större autonomi för praktikern och förespråkar användandet av en bredare arsenal 
av metoder i EBP.  

Macdonald (2001) hänvisar till en hierarkisering av metoder som förekommit inom EBM. 
Man kan sammanfatta denna hierarkisering som följande (Hadorn e al, 1996 i Davies och 
Nutley 2001): 

1. Översikter och metaanalyser av två eller flera dubbelblindade RCT. 

2. En eller flera dubbelblindade RCT 

3. En eller flera välutförda studier, men med mindre kontroll än vid RCT studier 

4. Expertutlåtanden och framstående kollegors synpunkter 

5. Personlig erfarenhet   

Överst finner vi metaanlyser av dubbelblindade RCT. I de dubbelblindade RCT har man 
använt alla de metoder man känner till för att eliminera felkällor (bias). Efter experimenten 
görs en metaanalys av dessa för att kunna säkerställa de mest statistiskt signifikanta 
resultaten. Har man inte tillgång till metaanalyser anses en eller flera RCT vara den näst bästa 
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evidensen att konsultera i beslutsprocessen. Efter detta rangordnas andra studier som inte är 
dubbelblindade, randomiserade och kontrollerade, till exempel jämförande longitudinella 
studier. Efter detta sätter man expertutlåtanden och sist av allt personlig erfarenhet. Detta 
visar att kvantitativa rigorösa studier tillskrivs högst säkerhet och tyngd. Därnäst kommer 
mindre rigorösa metoder och sist av allt expertutlåtanden och personliga erfarenheter.  

Sammanfattning 
Hugman (2005), Tengvald (2003) och Webb (2001) diskuterar de krav på transparens och 
legitimitet det moderna välfärdssamhället har på socialt arbete. EBP ses som ett sätt att 
legitimera det sociala arbetet gentemot dessa krav.  

Sheldon (2001) beskriver EBP som att objektivt använda den bästa tillgängliga evidensen. 
Den bästa tillgängliga evidensen anses vara den som är producerad enligt metodhierarkin. 
Dessa resonemang bildar Ansats 1.   

Smith (2005) menar att Sheldons (2001) tolkning av EBP:s innebörd är alltför snäv. Smith, 
med hänvisning till EBM, anser att större fokus måste ligga på utövarens tolkning av hur 
evidensen ska användas. Han hänvisar också till att socialt arbete är ett utövande beroende av 
skicklighet och omdöme, vilket alltid kommer att variera mellan olika utövare. Det finns även 
kritik mot den metodhierarki ansats 1 förespråkar (Davies, Nutley och Tilley 2001). Man 
menar att fler forskningsmetoder måste ges plats i evidensbildningen. Dessa resonemang 
bildar Ansats 2. 

Man kan här se två sätt att se på EBP. Dessa rör ansats 1 och 2 utifrån analysramen. Ansats 1 
grundar sig på Sheldons definition av EBP, där man säger att man systematiskt ska använda 
sig av bästa tillgängliga evidens när man fattar beslut i socialt arbete. Tyngdpunkten ligger på 
själva evidensen. I denna ansats har man en strikt syn på vad som ska räknas som bästa 
evidens. Man uttrycker en omsorg om att social arbetaren verkligen arbetar efter bästa evidens 
och inte låter subjektiva uppfattningar påverka besluten i riktning bort från den bästa 
evidensen. Man hänvisar till en metodhierarki som används i EBM och som föreskriver 
metaanalyser av RCT eller RCT framför mindre rigorösa metoder och expertutlåtanden samt 
personlig erfarenhet.  

I ansats 2 har man en mer öppen syn på både vad som kan räknas som evidens och hur den 
ska användas. I likhet med EBM menar man att utövaren ska granska den bästa evidensen och 
sedan utifrån sin erfarenhet och sitt omdöme avgöra hur den ska tillämpas. Man måste anta att 
även ansats 1 menar detta, men då det inte är uttalat kan man uppfatta en skillnad i fokus. 
Ansats 1 fokuserar på själva evidensen. Ansats 2 fokuserar mer på hur man ska tillämpa och 
tolka evidensen. I ansats 2 är man inte heller lika säker på metodhierarkin. Man ställer sig mer 
positiv till att använda andra metoder än RCT.  

Utöver dessa tillkommer kritikerna i ansats 3, vilka i sig inte definierar EBP på ett sådant sätt 
att det kan sägas passa in under rubriken definition av EBP. Man kan däremot utifrån 
Hugmans (2005) resonemang i förlängningen fråga sig hur EBP som ideologi kan komma att 
färga av sig på samhällets uppfattning om sociala problem. Utifrån EBP:s striktaste 
metodologi (se metodhierarki under rubriken EBP:s tekniska definitioner) - inplacerad i 
marknadsekonomin - är det möjligen de sociala problem som lättast och kanske billigast låter 
sig operationaliseras (omsättas till mätbara termer), som kan komma att utgöra det sociala 
arbetets insatsfokus. Intressant blir då om produktionen av evidens - sett över tid och djupt 
förankrad - kan komma att ligga till grund för ett synsätt som tar fasta på att det är det 
uppenbart mätbara som räknas när det gäller sociala fenomen i stort, samt att kunskap om det 
som är mätbart är den legitima kunskapen ”a priori” inom professionen. I förlängning av detta 
tänkta scenario, kan alltså produktionen av evidens komma att påverka hur vi uppfattar de 
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sociala fenomenens ontologi (uppfattning om verklighetens beskaffenhet) och epistemologi 
(uppfattning om hur kunskap kan nås (avseende denna verklighets beskaffenhet)). Det kan 
alltså föreligga goda skäl att se på produktionen av evidens i ett betydligt vidare perspektiv 
enbart det metodologiska. 

Metodfrågan för produktion av evidens  

Vad är evidens? 
Det finns många olika synpunkter på vad evidens är i ett spektrum som sträcker sig från all 
slags observation och/eller kunskap, till resultat i metastudier baserade på RCT. Tengvald 
(2003) menar att kunskapsproduktionen skall baseras på empiriska studier av insatserna och 
dess resultat och värde, där den bästa tillgängliga evidensen bäst produceras genom 
kontrollerade studier och främst då sådana med experimentell design. Vidare anser Tengvald 
(2003) att den kunskap vilken produceras på det sociala arbetets fält av praktiker, under vissa 
premisser kan sägas vara beprövad erfarenhet. För att kunskap skall kvalificeras som 
beprövad erfarenhet skall den aktuella metodens verksamma eller avgörande komponenter 
vara så pass väl dokumenterade att metoden är reproducerbar, samt att de förändringar (också 
frånvaron av sådana) som metoden gav upphov till för klienten är utvärderade, alltså att 
metodens värde och resultat redovisas genom utvärdering.  

Den grundforskning som är empiriskt bevisad menar Tengvald (2003) kan vara till nytta för 
att skapa arbetsmetoder, men att denna typ av forskning inte anses kunna visa huruvida en 
metod är verksam eller inte. För detta ändamål måste separat forskning göras på själva 
interventionerna. Enligt Tengvald (2003) behövs mer av denna typ av interventionsforskning. 
Detta ökade krav på empirisk forskning av interventionernas effekter ses som ett resultat av 
en allt tydligare efterfrågan från användarna. Vidare ser Tengvald (2003) 
forskningssammanställningar som ett värdefullt inslag i kunskapsproduktionen, då dessa dels 
har utvärderande karaktär, dels kan vara en del i spridningen av metoder.  

Davies, Nutley och Smith (2001a) argumenterar för att man kan göra en grov indelning av 
evidens i vetenskapligt belagd kunskap å ena sidan och all annan slags observation å andra 
sidan. Det som av Davies, Nutley och Smith antas förena de olika uppfattningarna om vad 
som kan räknas som evidens i debatten är att evidensen kan observeras utifrån (empiriskt) och 
att det finns en utbredd konsensus om evidensens innehåll, men inte nödvändigtvis hur 
evidensen ska tolkas. I Davies, Nutley och Smith (2001a) antar man definitionen av evidens 
som undersökning i en vid definition - “systematic investigation towards increasing the sum 
of knowledge” (a. a. s3). Davies, Nutley och Smith har tolkat detta som att nästan vilken 
ansamling av fakta som helst kan användas i egenskap av evidens, medan däremot 
expertutlåtanden, anekdoter samt icke empiriskt belagda teorier kan vara inflytelserika, men 
inte inneha status av evidens. Davies, Nutley och Smith delar uppfattningen om kravet på 
empirisk testbarhet med Tengvald (2003), Sheldon (2001) och Macdonald (2001) men har en 
mer inkluderande syn på användning av andra metodologier. 

Enligt Sheldon (2001) handlar EBP och i synnerhet produktion av evidens utifrån RCT i 
grunden om att söka göra något åt den allmänmänskliga tendensen att ”see what we wish to 
see and not what we do not” (Sheldon (2001, s 802). Med detta menar Sheldon att våra 
förgivettaganden grundar sig i att vi ogärna överger det som vi tror på eller håller för sant, 
även om fakta kanske snarare talar mot än för ens förgivettaganden. Denna kunskapsstörning 
är enligt Sheldon (2001) en av grundorsakerna till att vetenskapen började utvecklas 
överhuvudtaget, då den mer alldagliga ”tankens vana” visar sig kunna vara tämligen svekfull i 
situationer där ovanstående störning utgjorde källan till felslut. (Uttryckt med andra ord så 
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finns i historien en lång rad välkända exempel på hur enskilda personer gått emot rådande 
uppfattning och baserat sina slutsatser på annan mer empirisk grund än vad som fenomenet 
kan synas utgöra/betyda och sedan med tiden fått rätt, förf. anm.). Många teorier som bygger 
på denna grundläggande störning har enligt Sheldon (2001) försvunnit eller ändrats utifrån att 
mer metodologiskt robusta studier visat på andra förklaringar. Problemet med många kända 
teorier menar Sheldon (2001) är att de är produkter av karismatiska personers arbete och att 
de just därför är svårangripbara. (Psykoanalytisk teori kan ses som ett sådant exempel, förf. 
anm.). Ett annat problem med sådana teorier eller förklaringsmodeller är enligt Sheldon 
(2001) att användandet av dem inger den utövande praktikern en känsla av att denne besitter 
robusta kunskaper och att dessa kunskaper ofta undkommer prövningen att kokas ner till 
empiriskt testbarhet.  

Dessa teorier är ofta enligt Sheldon (2001) komfortabelt immuna mot kritik i det att de inte 
sällan inbegriper mekanismer som har en förklaring på kritikerns kritik eller på varför 
kritikern misstror teorin Sheldon (2001) menar att det är det kollektiva accepterandet av dessa 
påståenden/teorier/idéer - och likaså ovilligheten att diskutera komplicerade förhållanden i 
dessa - som ibland ställt till det för oss i det förflutna6. Att ha andra utgångspunkter än den 
metodologiskt mer strikta evidensbaserade bottnar enligt Sheldon (2001) i en typ av 
klassbunden egoism hos utövaren av socialt arbete i det att: 

”It seems that only when the poor and disadvantaged are the recipients of service (or 
have them thrust upon them) that we allow to get so methodologically relaxed. When 
we, the middle class, buy services, travel across the Atlantic say, or have our brake-
pipes replaced, then we become hard carrying positivists.”(Sheldon 2001, s 807).   

Enligt Sheldon (2001) är den rätta vaccinationen mot detta att dels lära ut det evidensbaserade 
förhållningssättet så att socialarbetarna förmås använda sig av bevis producerade utifrån 
företrädesvis RCT, samt dels att dessa skolas i att undvika acceptans av allomförklarande 
teorier eller förklaringsmodeller på grund av att de är ryktbara eller kända.  

Enligt Sheldon (2001) kommer den mest frekventa kritiken mot användande av det 
evidensbaserade förhållningssätt inte så mycket från ledare, praktiker eller klienter 
(exempelvis brukare) som från forskarna själva. Kritiken från dessa härrör enligt Sheldon 
(2001) från en misstänksamhet mot vetenskapliga procedurer som inbegriper testandet av 
sannolikheten av påståenden rörande sociala problem i synnerhet, men även gällande generellt 
mänskligt beteende. När det gäller metoden för att utvärdera och producera evidens för olika 
fenomen, är enligt Sheldon (2001) exempelvis studenter och socialarbetare förvånansvärt 
stränga i sin metod när det gäller att designa och/eller utvärdera studier som handlar om att 
utvärdera något de i grunden inte håller med om. Sheldon (2001) menar mer exakt att om 
EBP-kritiska studenter/socialarbetar skulle göra en design avseende exempelvis om EBP 
fungerar i praktiken, skulle de metodologiskt försöka att göra designen så sträng som möjligt 
för att påvisa att EBP inte fungerar. Det omvända - avseende design – menar Sheldon (2001) 
skulle gälla när samma grupp undersöker något de sympatiserar med, alltså att de skulle 
konstruera en design som släpper igenom i princip vad som helst. Man kanske skulle kunna 
uttrycka det så att Sheldon (2001) därför menar att designen skall vara fixerad utifrån 

                                                 
6  Sheldon (2001) ger som exempel på detta den något bisarra och lärorika historien om kromosomtvisten på 

1920-talet. Den eminente, välkände zoologen Theophilius Painter slog då fast att det var 24 kromosompar 
och inget annat. Detta accepterades utan att egentligen ifrågasättas i ca 30 år, trots att det fanns andra resultat 
som pekade på färre antal kromosomer. Det bisarra i exemplet ligger i att mikroskopbilderna från Paiters 24-
kromosomteori fanns i de flesta läroböcker som under denna tidsrymd hanterade ämnet. Dessa bilder visade 
sig ca 30 år senare med relativ tydlighet - när någon äntligen kom på att de kanske också borde 
kontrollräknas - endast 23 kromosompar. (Förf.övers.). 
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standardiserad godkänd metod och inte med hänsyn till personlig uppfattning om vilken 
metod som skall användas för att producera kunskap. 

Enligt Macdonald (2001) är evidens inom medicin väl förankrat vad gäller acceptansen och 
enigheten om vad som kan räknas som evidens. Hon menar att det inom fältet socialt arbete 
(social care) har förts en intensiv debatt om vad som är evidens och att få forskare vill 
tillskriva RCT den starka rollen i metoder för att få fram evidens. Macdonald (2001) är en av 
få som argumenterar för RCT som Gold Standard inom socialt arbete, med hänvisningen till 
riskerna för snedförvridna resultat med andra metoder. Man pratar inom EBM om en 
metodhierarki och personer som Macdonald (2001) och Sheldon (2001) argumenterar för att 
liknande hierarkier ska användas i socialt arbete. 

Utvärdering 
Målet med utvärdering är enligt Davies, Nutley och Tilley (2001) oftast att ta reda på exakt 
vad som har effekt och hur stor denna effekt är utifrån att - oftast - försöka göra en 
sammanlagd uträkning av vad effekterna blir, samt hur den påverkar gruppers riskpotential 
och dessutom även säga något om hur detta kan reproduceras i andra sammanhang/för andra.  

Några saker man bör ta hänsyn till när man gör utvärderingar och försöker skapa bra evidens 
är enligt Davies, Nutley och Tilley (2001) att många interventioner inte har kunnat leverera 
det de har lovat. Detta har lett till en viss misstro hos många beslutsfattare. Det faktum att det 
som fungerar teoretiskt inte alltid gör det på riktigt har sannolikt också bidragit till denna 
misstro mot interventioner. Man måste alltså testa teorierna empiriskt och utvärdera 
interventionerna ordentligt och utveckla dem. Några viktiga saker att ta hänsyn till när man 
gör detta är enligt Davies, Nutley och Tilley (2001): 

• Spontan förbättring.  

• Samtida, samhälleliga förbättringar.  

• Hawthorne effekten.  

• Variation.  

• Små effekter.  

Interventioner kan få skenet av att ha orsakat något som hade hänt ändå på grund av andra 
faktorer. Ett exempel är interventioner riktade mot unga brottslingar. Det har visat sig att de 
flesta slutar begå brott när de blir äldre, vilket falskt skulle ha kunnat förklaras av 
interventionerna de deltagit i. Ibland kan större förändringar i hela samhället leda till 
förbättringar för individer. Detta kan exemplifieras med att arbetsmarknaden blir bättre, vilket 
gör det lättare för människor att få jobb. Interventionen de deltagit kanske inte hade det 
minsta med saken att göra. Hawthorne effekten innebär att när människor i ett socialt system 
får uppmärksamhet uppstår ofta förändringar av uppmärksamheten i sig. Det anses fortfarande 
svårt att urskilja förändringar på grund av interventionen själv från förändringar på grund av 
Hawthorne effekten. Effekter av interventioner kan också variera från individ till individ eller 
mellan olika grupper. Detta kan göra det svårt att urskilja interventionens effekter. Man kan 
falskeligen tro att något har hänt på grund av interventionen eller misslyckas med att urskilja 
något som hänt på grund av interventionen. Som i ovan nämnda exempel med arbetslöshetens 
nedgång. Slutligen är det sällan man ser stora effekter i undersökningar. Man får inrikta sig på 
att mäta de små effekterna genom stora och välriktade undersökningar. För att kunna urskilja 
både bra och dåliga små effekter krävs stor noggrannhet när man handskas med potentiella 
felkällor och bakgrundsbruset (faktorer andra än de i studiens fokus). (Davies, Nutley och 
Tilley, 2001, s 256) 



 17

Dessa nämnda omständigheter kan sammanfattas som att man för det första kan tillskriva 
interventioner nyttoeffekter som beror på externa faktorer, och för det andra kan man missa 
nyttoeffekter som skyms av randomiserade eller icke-randomiserade faktorer utanför den 
aktuella interventionen7. Effekterna menar Davies, Nutley och Tilley (2001) är sällan 
endimensionella och en utvärdering behöver kunna ta hänsyn till detta och således även mäta 
sidoeffekter och den helhetliga situation interventionen ursprungligen riktades till. 

RCT 
Enligt Davies, Nutley och Tilley (2001) är ett sätt att hantera svårigheterna i utvärdering att 
använda kontrollgrupper och göra så kallade experiment. För att det ska vara ett verkligt 
experiment enligt vetenskaplig standard ska randomisering ske. Med randomisering menas att 
deltagarna i studien slumpas in i vilken grupp de skall ingå, testgrupp eller kontrollgrupp. Om 
randomisering inte är möjlig kan man försöka matcha grupperna, men då är det inte längre 
experiment (RCT). Genom matchningen försöker man uppnå jämförbarhet mellan grupperna, 
men man kan aldrig bli säker på att detta uppnåtts. Det finns stora risker för att indelningen 
blir sned. Med detta menat att kontroll- och testgrupperna inte i själva verket är jämförbara på 
de punkter som är avgörande för studiens utfall. Detta leder till obalans i resultatet av 
undersökningen (Davies, Nutley och Tilley, 2001). 

Enligt Davies, Nutley och Tilley (2001) kan randomisering avhjälpa detta metodproblem och 
framför allt är det ett skydd mot oförutsedda faktorer, som man inte känner till och kan ta 
hänsyn till i matchningen. Forskning har - menar de - visat att utan randomisering och 
strategier som ”blinding” (blinding, eller blindning på svenska, avser att man döljer för 
deltagarna i utvärderingen om de ingår i test- eller kontrollgruppen, förf. anm.) blir resultaten 
snedvridna.  

Davies, Nutley och Tilley (2001) diskuterar några svårigheter med att använda randomisering 
i studier av interventioner i socialt arbete. Man menar att det finns problem med: 

• Etiska frågor  
• Individuella preferenser 
• Variabeln genomförande  
• Interaktioner  
• Anpassade interventioner  
• Brist på gruppdöljande  
• Smittning/spridning  
• Brist på blindning  
• Dåligt tillmötesgående  

Kravet på informerat samtycke kan göra det oetiskt att slumpmässigt placera in individer i test 
eller kontrollgrupper i interventioner. Dessa individer kan dessutom ha preferenser som 
försvårar ytterligare och gör det än mer etiskt tveksamt. 

Genomförandet av interventionen kan bero på skickligheten hos utföraren. Det blir då svårt att 
säkerställa ett reproducerbart och konsistent utförande. Detta leder till funderingar om vad 
som verkligen mäts. Interaktioner mellan interventionens utförare och mottagare kan påverka 
sannolikheten att uppnå gynnsamma resultat. En del interventioner måste anpassas mycket till 

                                                 
7  Det första exemplet kan röra att nya samhälleliga ekonomiska förhållanden ändrar hela målgruppens 

situation, oberoende av själva interventionen. I det andra fallet kan det röra sig om att en ekonomisk nedgång 
sammanfaller med interventionen, vilket kan göra att den förväntade förbättringen för målgruppen 
neutraliseras av en allmän nedgång för målgruppen, förf. anm. 
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individen (mottagaren) för att bästa effekt skall uppnås. Det väcker också funderingar om vad 
som egentligen utvärderas.  

Gruppdöljande avser blindning av grupptillhörighet (för både mottagare och utförare). I 
många interventioner är det svårt eller omöjligt. Om gruppdöljandet inte fungerar kan det 
påverka studieobjektens (mottagarnas) beteenden, vilket underminerar det oförutfattade 
tillståndet i en utvärdering. Det kan också leda till att mätningarna utförs annorlunda. Problem 
kan också finnas med deltagare som förstår utvärderingens karaktär. Återigen kan ändrade 
beteenden bli följden, bland annat kan hela gruppen likriktas. Detta minskar möjligheten att 
isolera verksamma faktorer eller effekter. Det kan också vara att deltagare som placerats i en 
grupp misslyckas med att tillmötesgå stipulationer. Detta underminerar också utvärderingen, 
då deltagaren inte håller sig inom ramen för vad som ska utvärderas. 

Inom medicin har enligt Davies, Nutley och Tilley, (2001) dock RCT blivit the Golden 
Standard. Denna Golden standard används som måttstock för hur andra metoder ska värderas  
när det gäller att bli kvitt snedvridning (bias) i resultaten av utvärderingen. Detta är inte fallet 
inom socialt arbete, något som diskuteras ingående av bland annat Sheldon (2001) och 
Macdonald (2001) som anser att RCT borde användas som golden standard även i socialt 
arbete av denna orsak. 

En möjlighet med RCT är enligt Davies, Nutley och Tilley (2001) att som material ingå i en 
metaanalys. Metaanalyser görs genom att räkna på sammanlagd effekt av flera studier på 
olika grupper, men detta är också bland annat vad RCT kritiseras för. Om effekterna inte är 
lika hos grupperna är det ovisst hur man ska räkna ihop effekterna. Man skulle behöva justera 
gruppernas olikheter, men det är sällan forskaren så väl känner till verksamma faktorer att 
detta låter sig göras. Ofta försöker forskaren därför räkna ut den genomsnittliga effekten av 
interventionen på individer. Detta kan visserligen vara rimligt om effekterna varit relativt lika 
för alla individer, däremot blir det förfarande mer tveksamt om det finns stora variationer 
mellan individerna och mellan olika delar i interventionerna.  

Ett annat problem med RCT är enligt Britton et al (i Davies, Nutley och Tilley, 2001) hur pass 
bra RCT resultaten kan generaliseras och överföras till andra individer och kontexter. Britton 
et al pekar på att individer som ingår i en RCT ofta är noga utvalda för att för att en förväntad 
effekt skall kunna påvisas. Vidare är också kontexten i vilken en intervention genomförs ofta 
mycket specifik, såtillvida att den inkluderar intensiv uppmärksamhet av dem som deltar i 
studien. Många gånger utförs interventionerna på ”expert centers” och inte på en mer ”typisk 
institution”. Därför kan man enligt Britton et al ifrågasätta hur pass representativa deltagarna 
är för populationen, samt om kontexten är särskilt lik den ordinära institutionen. 
Förhållandena är annorlunda inom medicinen. Ta till exempel användandet av en 
smärtstillande drog. Där är effekten relativt lik över alla grupper och då är detta inte något 
direkt problem. Jämför detta med ett program som avser att konfrontera förbrytare med sina 
beteenden, där effekter ofta är varierande och osäkra. Man kan då enligt Britton et al ta sig en 
tankeställare om hur väl det går att översätta effekterna till andra individer i en annan kontext.  

Andra kvantitativa metoder 
Praktiska, etiska och kostnadsmässiga skäl kan göra RCT olämpliga. Det kan också vara att 
det råder konsensus om vilket tillvägangångssätt (vilken intervention) som är bäst i 
situationen som man övervägde att forska i (Davies, Nutley och Smith, 2001b). Hutton och 
Smith (2001) menar att  i fall där utvärdering behövs men RCT blir för dyra, opraktiska eller 
oetiska finns det andra kvantitativa metoder man kan använda. Exempel på dessa är kvasi-
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experiment och kontrollerade observationsstudier8. Författarna går inte in mer på dessa 
metoder, eftersom samma kritik angående kontexter och processer (behovet av att förstå den 
svarta lådan och veta hur och för vem interventioner fungerar, förf. anm.) som ges RCT gäller 
även dessa metoder. Den huvudsakliga frågan avhandlad i litteraturen har inte varit vilken typ 
av kvantitativa studier man ska använda. Man är tämligen ense om att RCT är bäst (ger 
säkrast resultat med minst felmarginal, förf.anm.) när det är praktiskt, etiskt och 
kostnadsmässigt rimligt. Frågan har istället gällt vilken ställning kvalitativa metoder ska ha. 
Som författarna kommer att visa nedan finns det många frågetecken kring överförbarheten av 
resultaten av effektstudierna (RCT, andra kvantitativa metoder). Man säger att man endast 
mäter effekt, men får en alldeles för dålig förståelse av när, hur och för vem resultaten har 
effekt. 

Kritik av RCT och kvantitativa metoder 
Pawson och Tilley (i Davies, Nutley och Tilley, 2001) menar att metodvarianter som RCT har 
drivit frågan dithän att frågan om huruvida interventionen fungerar ställs på bekostnad av 
varför den fungerar. Detta innebär att man har missat att reflektera över kontextens betydelse - 
vilken de istället menar - är en aspekt som är av yttersta vikt i sociala sammanhang.  

Idealen bakom RCT kommer i mångt och mycket från de naturvetenskapliga idealen, men 
Davies, Nutley och Tilley, (2001) menar att realistisk utvärdering av sociala 
förändringsprogram skiljer sig på flera viktiga punkter. Inom naturvetenskapliga experiment 
är kontexten oftast kontrollerad och isolerad. Man studerar enskilda fenomen och det finns 
oftast en stark konsensus över vilka variabler som är relevanta för experimentet och därmed 
viktiga att kontrollera. Realistisk utvärdering rör i kontrast till detta dynamiska, känsliga, 
komplexa och oförutsägbara sociala sammanhang. Man studerar ofta multipla interventioner 
och förståelsen för vad som är verksamt är grövre och sämre. Man får sålunda problem med 
att veta vad som kan uteslutas ur studien som ointressanta variabler (Davies, Nutley och 
Tilley, 2001). 

Teoridriven forskning försöker istället att lyfta in kontext och individuella variationer för att 
förstå varför, för vem och i vilken kontext en intervention fungerat, så att man kan förstå vad 
som händer i den svarta lådan. Pawson och Tilley (i Davies, Nutley och Tilley, 2001) menar 
att man måste försöka se vad det är som orsakar förändringarna och hur dessa förändringar 
verkar. Det räcker alltså inte med att veta vad som kommer in och vad som kommer ut ur den 
svarta lådan (utvärderingen). En förståelse måste skapas för hur de kausala mekanismerna 
som orsakar sociala problem och beteendemässiga störningar avlägsnas eller balanseras av de 
alternativa mönster interventionen erbjuder. En del av detta är att förstå hur initiativ 
produceras och vad de leder till. Man behöver också kunna se i vilka kontexter 
problembeteenden aktiveras och i vilka kontexter interventionen kan bli framgångsrik. För att 
utvärderingsresultaten ska kunna bli kumulativa och överförbara måste man orientera sitt 
tänkande till att förstå kontext-mekanism-resultat mönstret. Detta innebär att man behöver 
förstå i vilken kontext sakerna sker, mekanismen för hur de sker och vilket resultatet blir. En 
förutsättning för att lyckas med detta och för att kunna förklara fynden är att utvärderaren 
ingår ett lärare-elev förhållande med policyskapare, utövare och deltagare. Utvärderaren 
måste acceptera att interventionen genomförs i en föränderlig värld där nya oförutsedda 
kontexter och kausala faktorer kan påverka interventionens effekt.  

                                                 
8  Istället för att samla in ny data söker man av redan tillgänglig data ur till exempel tidigare studier, journaler 

eller nationell statistik. Att studien sägs vara kontrollerad innebär att man försöker skapa en kontroll- och en 
testgrupp när man studerar datan (Hutton och Smith, 2001). 
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Gilgun (2005) menar att lärdomar kan dras från den evidensbaserade medicinen inom rörelsen 
för den evidensbaserade praktiken i socialt arbete. En sådan lärdom som Gilgun (2005) anser 
vara viktigt är att i den evidensbaserade praktiken inte lägga alltför stor fokusering på 
forskningen kring effektiva interventioner. Inom evidensbaserad medicin (EBM) har 
interventionsforskningen enligt Gilgun (2005) en högre status än forskning som inriktas mot 
grunderna för diagnos och prognos. Detta eftersom interventionsforskningen och dess 
forskningsmetodik utgör ”the Gold Standard” (eller kvantitativ forskning) medan diagnos- 
och prognosforskningen är av mer kvalitativ karaktär. Detta förhållande avseende den 
forskningsmetodiska hierarkin skapar enligt Gilgun (2005) ett system, vilket förbiser vikten 
av information som hjälper praktikern att kunna förstå klienten och dennes kontext. 
Kontextuell förståelse är nödvändigt för att kunna arbeta fram handlingsplaner, utvärdera 
effekter av insatser och göra adekvata bedömningar.  

Genom att visa på relevansen av den kvalitativa metodansatsen vill Gilgun (2005) visa att 
båda ansatserna behövs för att det sociala arbetets praktik skall kunna utvecklas. Den 
kvantitativa ansatsen och interventionsforskningen är enligt Gilgun (2005) viktig, men menar 
samtidigt att det sociala arbetets praktik är en syntes av båda ansatserna och utan en 
kontextuell förståelse av klienten och dennes situation ses välgrundade bedömningar inte vara 
möjliga. 

Även Kazi (2000, 2003) diskuterar vikten av att studera kontexten i interventioner. Kazi 
(2003) beskriver tre perspektiv inom den nutida utvärderingsforskningen: den empiriska 
praktiken, tolkande ansatser och pragmatiska, metodologiskt pluralistiska ansatser. I den 
empiriska praktiken arbetar man huvudsakligen med effektmätning vilket enligt Kazi leder till 
brister i förståelsen av processer och tillämpbarhet, (till exempel Sheldon 2001). De tolkande 
ansatserna exemplifierar Kazi (2003) som kritisk teori, feministisk teori och 
socialkonstruktivism, och menar att dessa är misstänksamma mot den strikta effektmätningen. 
Dessa sägs istället huvudsakligen ägna sig åt att tolka fenomen, men att de brister i att mäta 
effekter. Hit räknar Kazi till exempel Parton (2000). De pragmatiska metodologiskt-
pluralistiska ansatserna försöker visserligen förena det bästa av två ovanstående, men tar 
enligt Kazi (2003) inte tillräcklig hänsyn till tidsperspektivet som en kontext. 

Dessa olika perspektiv har alla sina bidrag och brister. Detta medan kritisk realistisk 
utvärdering enligt Kazi (2003) försöker ta detta ett steg längre genom att förstå hur kontexter 
interagerar med varandra i komplexa samspel istället för att titta på enskilda faktorer. Detta 
beror enligt Kazi (2003) bland annat på detta perspektivs bakomliggande ontologiska 
antagandet att världen består av komplexa, interagerande system, oavsett om vi lyckas se dem 
eller inte. Utifrån detta beskriver Kazi (2003) en utvärderingsmodell som samtidigt studerar 
kontext och teori som den utvärderar effekten av en intervention. Idén är att utifrån en teori 
ställa upp en hypotes om utslag i interventionen och sedan med lämplig metod testa 
hypotesen/interventionen. Samtidigt som man får data kring interventionens effekt får man 
data till hypotesen utifrån teorin. Detta kan sedan användas som underlag för 
effektbedömning och utveckling av teori och förståelse av kontexten. 

Man kan enligt ovanstående kritik mot i synnerhet RCT, men även annan kvantitativ 
utvärdering, ifrågasätta det lämpliga med att bygga upp en förpliktigande evidensbas baserad 
på dessa metoder. Problem har pekats ut för hur dessa ska kunna appliceras (Davies, Nutley 
och Tilley, 2001). Sådana diskussioner har bland annat handlat om möjligheten att 
generalisera resultat mellan olika kontexter.  

Raynor (2005) menar dock i kontrast till ovanstående resonemang att ett vanligt sätt att 
missförstå den evidensbaserade praktiken är att utgå från att den saknar en kontextuell 
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problematisering och att den evidensbaserade praktiken misslyckats med att placera in 
individen i sin kontext. Därmed tar man inte hänsyn till sociala orsaker till individens 
problematik. Detta anser Raynor vara en missuppfattning och pekar på att bara genom att 
skumma igenom två systematiska bedömningsinstrument (Canadian LSI-R och OASys) ser 
man att många av dessas faktorer tar hänsyn till kontextuella betydelser såsom sociala faktorer 
och miljöfaktorer. 

Sammanfattning  
De flesta förespråkarna för EBP i materialet (exempelvis Sheldon 2001; Tengvald 2003; 
Davies, Nutley och Smith 2001a) menar att evidens måste vara empiriskt testad eller bygga på 
fakta. Man är alltså överens om att interventioner behöver utvärderas. Det finns dock delade 
meningar om vilka behov utvärderingarna behöver fylla. 

Ansats 1 (Sheldon 2001; Macdonald 2001) förespråkar starkt att kunskapsproduktion ska ske 
ur den övre delen av metodhierarkin (se avsnittet Definition av EBP) dvs. främst metaanalyser 
av randomiserade kontrollerade studier följt av randomiserade kontrollerade studier utan stöd 
av metaanalyser. Huvudtanken med detta är att uppnå största möjliga säkerhet i mätningarna. 
Man är främst intresserade av att mäta fram effekter av interventioner, för att säkerställa vad 
som fungerar (eller inte fungerar). 

Ansats 2 menar att utvärdering av interventioner behöver ta hänsyn till att felkällor kan störa 
resultatet (Davies, Nutley och Tilley 2001). Den övre delen av metodhierarkin anses ge 
tillförlitliga svar på den aktuella interventionens effekt. Ansats 2 adresserar problemet med att 
visa på vad effekten består utav och interventionens överförbarhet mellan kontexter. För att 
kunna svara på denna problematik anses kunskapsproduktion ur den undre delen av 
metodhierarkin och/eller kvalitativ forskning kunna komma ifråga (Davies, Nutley och Tilley 
2001; Gilgun 2005). Detta för att inte bara kunna besvara frågan om vilka interventioner som 
fungerar utan även för vem och under vilka omständigheter. Man menar att RCT i sig inte ger 
tillräckliga kunskaper för att kunna veta till vilka resultaten är överförbara.  

Spridning av EBP 
Davies, Nutley och Smith (2001b) menar att evidens har funnits och använts under lång tid – 
det är inget nytt. Frågan är vilken kvalitet den evidens som används har och hur det har 
föreskrivits att man ska använda den. Davies, Nutley och Smith menar att situationen skiljer 
sig mellan olika fält, såsom medicin, socialt arbete och utbildningsväsendet. Det finns stora 
variationer mellan sektorerna i fråga om tillgång på evidens, dess kvalitet och hur den har 
använts. Några faktorer som påverkat detta är: kostnaden för att framställa evidensen inom 
olika sektorer samt praktikernas, policybeslutsfattarnas, medborgarnas och sektorns 
forskarsamhälles syn på evidensproduktion och användning av evidens. 

Nutley och Davies (2001) menar att ideologi, ändamålsenlighet/lämplighet och 
offentlighetens preferenser tävlar med vetenskaplig evidens om ministrars och managers 
uppmärksamhet (se även resonemang om beslutsprocesser nedan). Spridning av EBP 
påverkas också av att praktiker redan har en intuitiv förståelse av vad som fungerar. En 
skillnad avseende hur implementeringen sker har också att göra med fältets vetenskapliga 
grunder. Medicin lutar mer på naturvetenskap än socialt arbete som har en mer sociologisk 
bas. Det saknas konsensus om vad som ska gälla (Nutley och Davies, 2001). 

Man kan säga att än så länge har evidensen inte haft det genomslag den kunde ha haft. Några 
viktiga faktorer för antagandet av evidens är enligt Davies, Nutley och Smith (2001b): 

• att användarna är partners i forskningsprocessen, 
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• att forskningen har använt en relevant metodologi som är relativt accepterad, 

• att resultat stödjer existerande politiska ideologier, 

• att resultat har en låg nivå av osäkerhet och kan implementeras med låg kostnad, 

• om implementeringen drivs med stor uthållighet och skickligt företrädarskap 
(advocacy) av forskare eller nyckelanvändare. 

Om användarna är partners i forskarprocessen antas det att slutprodukten blir mer anpassad 
till vad användarna behöver. (Detta avser antagligen att problem är formulerade på ett sätt 
som är relevant för praktikerna och med ett för de igenkännbart språk förf. anm.). Se även 
Garretson, Bonger och Rodenburg samt Davies, Nutley och Smith nedan i detta avsnitt. Nästa 
faktor går in i den första. Metodologin behöver svara mot vad praktikerna behöver och 
förväntar sig ifall de ska vilja använda resultatet. Den tredje faktorn är att det är lättare att anta 
evidens om den talar för det man redan tror på och använder. Om frågan inte är en stridsfråga 
ökar evidensens chanser att bli antagen. (Se även avsnittet Beslutsprocesser för policy nedan). 
En viktig faktor är måttet av osäkerhet. En forskare kanske är nöjd med att kunna rapportera 
en risknivå. Beslutsfattaren vill veta om intervention A är bättre än B, i synnerhet om 
kostnaden för att riva upp beslut är hög, i ekonomiskt, opinionsmässigt eller i mänskligt 
lidande. En gynnsam omständighet kan vara om interventionen kan testas bit för bit innan den 
implementeras i sin helhet. (Davies, Nutley och Smith 2001b) Den sista faktorn syftar till 
något som kommer att behandlas mer under rubriken Beslutsprocess för policy: det är i 
mycket en politisk fråga om vad som ska bli implementerat. Det handlar om mer än vad som 
enligt en undersökning är bäst. Vad människor tycker och hur väl de kan uttrycka det är också 
det en viktig faktor. 

Weiss (1998 i Nutley och Davies 2001) menar att litteraturen är full på exempel på hur 
forskning har liten eller ingen påverkan på policy eller praktik. Detta har ofta förklarats med 
gapet mellan forskning och praktik (Nutley och Davies 2001). Författarna menar att forskning 
och praktik har olika intressen med utvärderingen och forskningen. Socialvetenskap är 
oprecis, komplex och utan slutgiltiga svar, medan praktiker och politiker endast kan utnyttja 
kunskapen om den är tillräckligt precis och färdig för att direkt appliceras konkret. Skilda 
tidsperspektiv pekas också ut som en viktig faktor. Forskning tar lång tid medan policys ofta 
ändras och har kortare tidsperspektiv. Ett annat problem med den nyfikenhetsdrivna 
forskningen på universitet är att forskaren i många fall inte tar särskild hänsyn om ifall den 
antas i andra miljöer - den är enbart riktad till den akademiska sfären (Davies, Nutley och 
Smith, 2001b).  

Som svar på hur EBP ska få starkare fäste menar Garretson, Bonger och Rodenburg (2005) att 
man bör skapa närmre band mellan forskare och praktiker. Detta för att kunskapen ska skapas 
och nå ut till fältet i en form som är mer praktiskt användbar, samt att närmare samarbete 
mellan akademiska centra och välfärdsorganisationer skapas så att praktiker kan få hjälp att 
använda informationen (evidensen) från nationella databaser på rätt sätt. Även Davies, Nutley 
och Smith (2001b) för liknande diskussioner. Praktikers och beslutsfattares klagan att 
forskning är långsam, oprecis, kostsam och obekväm visar att det finns en brist på dialog 
mellan forskarsamhället och fältet. För att rätt evidens ska produceras och bli antagen behöver 
en sådan dialog därför bli bättre (Davies, Nutley och Smith 2001b). 

Spridning av EBP i relation till praktik, forskning och teori 
All kunskap är enligt Powell (2002) påverkad av den historiska och lokala kontext den är 
skapad i. Därför är det enligt Powell (2002) ytterst problematiskt att jämföra kunskapers 
relevans när såväl begreppsmässiga som metodologiska frågor - utifrån ett komparativt 
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perspektiv - står på spel. Spridningen av EBP kan inte rimligen uppfattas som att detta sker i 
ett vakuum, utan berör såväl praktik, forskning och teori och även relationen mellan dem. 
EBP gör uppenbarligen också anspråk på att kunna uppnå mer robust kunskap än vad teori 
och praktik kan generera. Centrala frågor kring kunskapsanspråk att utgå ifrån kan utifrån 
dessa aspekter uttryckas som: 

who claimes to know? By what means are competing knowledge claims adjudicatet 
and by whom? How are knowledge and mere opinion distinguised? Who is seen to 
possess knowledge? Who are the gatekeepers in knowledge production and 
distribution process? (Standley, 1997 i Powell 2002, s 29).  

Citatet visar med klarhet att aspekter kring kunskapsanspråk är mycket komplexa och 
innefattar ett antal olika frågeställningar. Frågor kring detta återfinns på ett flertal ställen i 
litteraturstudien såväl när det gäller definition, produktion, spridning och användning av EBP. 
Såväl som i Norden som internationellt finns från olika myndigheter och institutioner sida allt 
starkare krav på spridning av EBP in i socialt arbete (Webb 2001 ; Tengvald 2003 ; Davies, 
Nutley och Smith 2000). Dessa intressenter kan utifrån ovanstående citat tolkas som 
grindvakter som på senare tid öppnat porten för spridningen av EBP. En intressant fråga blir 
då hur de kunskapsanspråk som EBP gör - i avseende på spridning av EBP - kan uppfattas 
avseende eventuell påverkan på relationen mellan praktik forskning och teori i socialt arbete? 

Man kan i denna fråga ta hjälp av Powell (2002) som utifrån ett integreringsperspektiv 
problematiserar hur teori, praktik och forskning relaterar till varandra och hävdar att såväl 
metodologi som epistemologi är oupplösligt knutna till praktiken. Istället för att praktiken 
skall rangordnas under forskning och teori, menar Powell (2002) att förhållandet mellan dessa 
istället bör liknas vid en öppen triangel med interaktivitet och inflöden från respektive 
ovanstående element. Denna triangel kan förslagsvis (utifrån författarnas försök till 
visualisering) se ut som följer: 

 
Den påverkan spridning av EBP eventuellt kan ha på teori, praktik och forskning måste 
givetvis ses utifrån summan av förekomst och stränghet i ansats (se analysram). Vidare måste 
detta betraktas utifrån styrkan i direktiv och påbud om användande av EBP från ovanstående 
grindvakter, samt viljan eller motståndet från praktiken att tillämpa EBP. Parton (2000) 
hänvisar till att styrkan i och tillika det distinkta med socialt arbete, är just potentialen i att 
explicit kunna visa att det teoretiska och praktiska är starkt sammanvävt på det sättet att 
praktiken influerar teorin i minst den utsträckning som gäller för det omvända. Det är enligt 
Parton (2000) den oundvikliga osäkerheten, förvirringen och tvivlet som är det nyckelelement 
som utgör det distinkt specifika för socialt arbete, och har så alltid varit. Därför är enligt 
Parton (2000) också dessa element oundvikliga i ett teoribildande som syftar till att kunna 
användas i den sociala praktiken. Att det utifrån detta genom ett evidensbaserat socialt arbete 
- strikt vetenskaplig och rationaliserat - skulle gå att definiera ut dessa osäkerhetsfaktorer, att 
mota bort dem från den sociala praktikens reella spelplan, avvisar Parton (2000) bestämt. Ett 
sådant agerande menar Parton (2000) vore i princip samma sak som att ta bort det som utgör 
själva spelplanens grundläggande nyckelelement, det som karaktäriserar och utgör essensen 
av det sociala arbetet. Jordan och Jones hävdar att “the real integration of theory and practice 
will not come aboute from a pounderous, rigid body of knowledge, but from the humility to 
learn from practitioners ´experiences`” (Jordan och Jones i Powell 2002, s.24). Powell (2002) 
menar att en mer utvecklad och dialogbaserad koppling mellan forskning, teori och praktik är 
en förutsättning för att det skall gå att återupptäcka dynamiska sätt att utveckla forskning i 
socialt arbete.  
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Schön (1987 i Parton (2000) menar att socialt arbete inbegriper en cirkulär 
interaktionsprocess för att generera bättre teori. Det är genom dialogen som praktikern kan 
utveckla en situationsbaserad förståelse för det unika, osäkra och tillika för förståelsen för de 
värdekonflikter som situationen inbegriper. Enligt Schön i Parton (2000) är detta 
grundläggande för inledandet i en interaktionsprocess - i vilken sedan en ny teori om det 
unika fallet utarbetas (reflection in action) - och vilken i sin tur sedan ligger till grund för hur 
man går vidare. Schön menar vidare att denna typ av kunskap ”not only provides a more 
accurate reflection of the theory/practice relationship but is more flexible and adaptable than 
technical rationallity” (Schön 1987 i Parton 2000, s 453). Praktikern som verkar i det sociala 
arbetet - sett ur ovanstående perspektiv – använder inte enligt Parton (2000) huvudsakligen 
teori till att applicera vetenskaplig kunskap direkt ner i praktiken, utan det handlar istället till 
stor del om ett konkret, praktiskt, intuitiv tillvägagångssätt som kan uttryckas som en konst 
eller ett hantverk.  

Modeller för spridning 
Frågan om spridning av EBP handlar om EBP som ideologi, som tekniska innovationer och 
organisatoriska innovationer (Nutley och Davies 1999). Som en ideologi handlar EBP om att 
sprida övertygelsen att man måste använda evidens när man fattar beslut. Målet är att 
övertyga praktiker att anta ett perspektiv där man värderar forskningsresultat. De tekniska 
innovationerna ligger i själva hjärtat av EBP. Detta är evidensen om interventioners och 
metoders effektivitet. När forskningen rekommenderar att man ändrar en intervention 
uppfattas detta ofta av praktikerna som att denna ändring är en ny innovation. Man ska dock 
inte glömma att evidensen kan peka på att man ska sluta använda en intervention, utan att 
rekommendera någon ny. Organisatoriska innovationer är olika sätt att organisera utförandet 
av tjänster och interventioner. Evidens om detta handlar om vilka organisatoriska 
innovationer som är mest effektiva. I EBP:s fall är man intresserade av om olika former av 
organisation underlättar eller försvårar EBP, det vill säga tanken att man ska använda evidens 
och själva spridandet och användandet av denna evidens. 

En paradox med EBP är att det finns dåligt med evidens för just vilka strukturer som gynnar 
användandet av evidens, eller spridningsvägar (Nutley och Davies 1999 i Nutley och Davies 
2001). Detta gäller med avseende på EBP som ideologi och organisatoriska strukturer. Den 
evidens som har genererats har främst gällt tekniska innovationer, alltså interventioner i 
socialt arbete (Nutley och Davies 2001). 

Man kan konceptualisera EBP i följande steg: kunskapsgenerering, validering, spridning 
(disseminering) och tillämpning (adoption). En traditionell modell (modell 1) av detta 
innehåller kunskapsgenerering, kunskapsgodkännande (dessa första två steg av experter), 
kunskapsspridning och kunskapsantagande (hos praktiker på fältet) i en linjär modell. De två 
huvudaktörerna är experter (forskare på i huvudsak universiteten) och praktiker på fältet. Det 
antas vara liten kommunikation mellan dessa två fält. Experten skapar kunskapen och 
förmedlar den (Nutley och Davies, 2001). 

Nutley och Davies (2001) ger en alternativ modell (modell 2) som ser en mer ömsesidig 
process mellan experter och användare av kunskapen - påverkan och kommunikation går båda 
vägar hela tiden. Experter och praktiker är ömsesidigt delaktiga i skapandet och spridandet av 
kunskapen. Garretson, Bonger och Rodenburg, 2005, och Davies, Nutley och Smith 2001b  
menar att detta är nödvändigt för att skapa och sprida bra och relevant kunskap.  

Modell 1 är centraliserad och främjar ett topp-botten spridande där kunskap sprids i sin 
ursprungliga form och inte anpassas till sin nya miljö. Modell 2 är decentraliserad och 
kunskapen anpassas mer till den lokala kontexten och omskapas samtidigt som den sprids 
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(Davies och Nutley 2001). Schön (1967, 1971 ref av Nutley och Davies 2001) kritiserar 
lämpligheten i modell 1 då det hävdas att i själva verket sprids saker på ett sätt så att de 
omskapas i spridande och anpassas till dit de sprids. Enligt Nutley och Davies (2001) är det 
osäkert vilken modell som ger bäst resultat. Decentraliserad spridning av EBP antas gå lättare 
och ge mer anpassning av innovationerna till fältet, men också öka risken för antagning av 
dåliga innovationer (Nutley och Davies 2001). 

Viktiga faktorer för om kunskapen antas (av praktikerna i spridningsprocessen) är bland annat 
egenskaper hos mottagaren, sociala nätverk runt denne, innovationens egenskaper, miljöns 
egenskaper samt de hos den eller de som försöker sprida kunskapen. En viktig slutsats från 
detta i förhållande till diskussionen om spridning av EBP är att oavsett hur stark evidensen är 
krävs det även andra gynnsamma förhållanden för att kunskapen skall spridas och antas 
(Nutley och Davies 2001).  

Insikten att innovationer ofta antas i brist på bevis har föranlett undersökningar om det. Det 
har visat sig att grupptryck och modenycker kan påverka institutioner att anta innovationer 
trots att det saknas evidens för dessa innovationers lämplighet eller effektivitet (Nutley och 
Davies 2001). Att innovationer antas utan evidens är ett av skälen till att Sheldon (2001) så 
hårt förespråkar EBP, då han menar att det finns en uppenbar brist på omdöme då 
innovationer antas. Anammandet av interventioner måste enligt Sheldon evidensbaseras. De 
första som antar en ny innovation tros göra det på rationella grunder med förhoppningen om 
förbättrad prestation (Nutley och Davies 2001). I takt med att innovationen ökar i acceptans 
och spridningsgrad antar andra den för att legitimera sin verksamhet (också använda det 
“bästa och nyaste”). Man härmar andra institutioner/organisationer som agerar normsättare. 
Detta innebär att innovationer kan antas utan bevisad effektivitet och sedan spridas. Ett sätt att 
använda fenomenet konstruktivt vore enligt Nutley och Davies att rikta in sig på att få 
normsättarna (man kan tänka sig inflytelserika nationella institutioner, förf. anm.) att anta 
utifrån evidens, med följden att andra följer detta.  

Webb (2001) menar att spridningen av evidensbaserat socialt arbete i Storbritannien har utgått 
från olika myndigheter vilka tidigare använt resonemang som ”using research evidence” för 
att underlätta det sociala arbetets praktik. På senare tid har enligt Webb (2001) denna typ av 
resonemang av myndigheterna på ett subtilt och okritiskt sätt ersatts av att det sociala arbetets 
praktik ”should be ´grounded in` evidence or show a ´commitement to` evidence-based 
practice” (Webb 2001, s 59). Denna språkliga omställning från förslag till påbud är enligt 
Webb (2001) ett viktigt tecken att ta notis om, då den inte föregåtts av någon kritisk debatt. 
Det föreligger utifrån Webbs (2001) resonemang troligen därför en risk att EBP från 
myndigheternas sida sprids som ett slags universalmedel som undgår att bli kritiskt granskad, 
en kritisk granskning som EBP-företrädare kräver att andra evidenssvagare metoder skall 
genomgå. 

Spridning på mikronivå 
Nutley och Davies (2001) menar att spridning av evidensbaserad praktik till enskilda 
praktiker kanske är den viktigaste för att EBP ska få genomslag på fältet. En enkel modell för 
detta är att evidens producerad av expert förmedlas till praktiker, som använder evidensen 
(som den är och utan modifiering, får man anta, förf. anm.). Praktikern skickar feedback till 
experten som utvecklar kunskapen (se även modellerna ovan om spridning i avsnittet 
Modeller för spridning). Detta är en förenklad modell och tar inte tillräcklig hänsyn till att 
kunskapen måste anpassas till fältet och det aktuella fallet. En lösning på detta, som 
diskuterats med avseende på EBP, skulle kunna vara modellen för evidensbaserad medicin, 
där evidens, praktikens expertis och praktik interagerar: 
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...att integrera individuell klinisk expertis med den bästa tillgängliga externa kliniska 
evidens från systematisk forskning... Med individuell klinisk expertis menar vi den 
skicklighet och det omdöme som enskilda klinikern erhåller genom klinisk 
erfarenhet och praktik. (Sackett et al 1996, s 71 i Nutley och Davies, 2001, förf. 
övers.). 

Denna modell innebär att den praktiserande läkaren eller socialarbeteren ställs inför ett 
problem och använder sin kunskap samt den bästa evidensen för att finna en lösning. Detta 
antas ske systematiskt och på ett transparent sätt (Nutley och Davies 2001). I kontrast till detta 
menar Schön (1991 enligt Nutley och Davies 2001) att detta är ett för tekniskt-rationellt sätt 
att se på processen. Enligt Schön är processen mycket mer grumlig (icke-transparent) och 
praktikern fattar mängder av beslut han inte kan redogöra för grunderna till, baserat på så 
kallad tyst kunskap (tacit knowledge, se redogörelsen av Partons (2000) resonemang i 
avsnittet Användning av evidens är problematisk! nedan). Nutley och Davies menar att den 
tysta kunskapen är en viktig del i all professionell verksamhet och därför måste EBP finna ett 
sätt att inkorporera denna. 

Macdonald (2001) hävdar att idealet är att nya forskningsrön publiceras och spridas till fältet. 
Ett problem med detta är dock dels att socialarbetarna inte har tid till att läsa nya rön, dels att 
de inte har bra tillgång till bibliotek eller databaser. Macdonald jämför dessa förhållanden 
med sjukvården där man ofta har bibliotek och databaser i direkt anslutning till kliniken, 
vilket ger helt andra möjligheter att vara uppdaterad på den för tillfället bästa evidensen om 
vilka metoder som är effektivast. Ett annat problem när det gäller spridningen av forskning till 
fältet är att socialarbetare behöver utbildas i hur de använder den kunskap som genereras 
(Macdonald 2001). Dessutom menar Macdonald att fältet behöver organiseras så att 
kunskapen kan få genomslag och att evidens i så fall ska vara förpliktigande och inte kuriosa. 
Hon kritiserar socialarbetare (eller åtminstone många av dem, förf anm) för att vilja arbeta lite 
som de själva vill (detta med hänvisning till att de, socialarbetarna, använder sin tysta 
kunskap, men inte kan redogöra för sina beslut), istället för på det sätt som bevisats vara bäst. 
Problemen Macdonald ser handlar i huvudsak om administrativa frågor och att få praktiker att 
använda den eviden de får i handen. Hon diskuterar inte de tolknings- och 
tillämpningsproblem som nämns ovan. Denna syn uttycker såvitt författarna kan förstå en 
linjär, top-down modell av spridning (se ovan). Den kritiseras för att strypa flöden och hämma 
utvecklingen av metoder som är anpassade till fältets behov. På detta sätt menar till exempel 
Powell (2002) att forskarens röst dränker praktikerns, i en process där en dialog borde 
försegå. 

Sammanfattning  
Ansats 1 (Macdonald 2001) förespråkar något som kan liknas vid en (top-down) linjär 
spridningsmetod. En metod där kunskapsproduktionen sprids från forskningen till praktiken 
genom företrädesvis databaser. Praktikern är tänkt söka den just nu bästa tillgängliga 
evidensen i aktuella och tillförlitliga databaser. Det finns en kritik från de två andra ansatserna 
mot denna linjära spridningsmodell där kunskap produceras av forskarna och används av 
praktikerna (Nutley och Davies 2001; Parton 2000; Powell 2002). Man menar att 
kunskapsproduktion måste ske i partnerskap mellan forskare och praktiker (Garretson, Bonger 
och Rodenburg 2005; Nutley och Davies 2001; Powell 2002). Tanken är att kunskap 
omformas medan den sprids och anpassas till miljön där den ska användas. EBP i sin 
striktaste tolkning utifrån till exempel Sheldon (2001) kan därför - utifrån vad författarna 
förstår - uppfattas som att dess spridning (och tillämpning) tenderar att vilja placera teoretisk 
och praktisk kunskap som underordnat i förhållande till evidens producerande med hjälp av 
RCT. EBP kan därför i dess striktaste bemärkelse (se analysram, ansats 1) - med hänsyn till 
den öppna triangeln ovan - utifrån (Schön, 1987 i Parton, 2000 ; Jordan och Jones, 1996 i 
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Powell, 2002 ; Parton, 2002 ; Webb, 2001) ses som ett eventuellt störningsmoment när det 
gäller att hålla flödena mellan praktik, forskning och teori öppna. 

I litteraturen har det inte heller i avseende på företrädarna i ansats 1 framkommit något som 
explicit uttrycker att evidens måste användas utifrån socialarbetarens erfarenhet och klientens 
vilja. Dock menar författarna att man bör anta att företrädarna i ansats 1 ändå underförstått 
menar att en sådan hänsyn ändå kan tas, men att denna verkar ha en mycket undanträngd plats 
i EBP. Detta skall ställas mot EBP-kritikerna i ansats 3, vilkas syn på socialt arbete verkar 
vara att socialarbetarens erfarenhet och klientens vilja är något som är extraordinärt specifikt 
för socialt arbete. Praktiken baseras på dialog, tolkningar, erfarenhetsbaserade mönster och 
bygger sin kunskapsutveckling på en icke-hierarkistisk interaktion mellan teori, praktik och 
forskning. I ansats 3 kan man alltså läsa in att socialt arbete utifrån sin specifika karaktär 
skulle vara speciellt känsligt i fråga om evidensspridning ner i praktiken utifrån ansats 1. 
Även inom ansats 2 (Nutley och Davies 2001) ser man det som viktigt att basera socialt arbete 
på ett partnerskap mellan praktiken och forskningen. Man är även i ansats två mån om att ta 
tillvara socialarbetarens erfarenheter och omdöme i användningen av evidensen (Nutley och 
Davies). Däremot kan man anta att ansats 2 förespråkar ett mer systematiskt tillvägagångssätt 
än ansats 3, som starkare vill betona den tysta kunskapen.  

Användning av evidens 
Det finns frågor kring om det sociala arbetets praktik verkligen kan bli evidensbaserad, eller 
om det är mer realistiskt att anta att den endast kan bli evidensinfluerad, eller till och med 
endast evidensmedveten (Davies, Nutley, Smith 2001a). Man kan säga att evidensbaserad 
antyder att evidensen får en väldigt stor roll för beslutsfattande, kanske till och med blir det 
huvudsakliga underlaget för beslutet. Evidensinfluerad avser att evidens blir en av många 
viktiga faktorer. Evidensmedveten torde mena att evidensens roll är ytterligare försvagad. 
Man är medveten om evidensen när man tar beslutet, men man kan mycket väl besluta emot 
evidensen på grundval av något annat. En evidensbaserad praktik är dock mer förpliktigad att 
följa evidensens “rekommendation”. Andra menar att om det ska vara någon mening med 
rigorösa utvärderingsmetoder måste resultaten vara förpliktigande (Sheldon 2001, Macdonald 
2001). Återigen kan vi se skillnaden mellan den medicinska definitionen av EBP, som 
inkluderar klinikerns erfarenhet och kunskap, och den inom socialt arbete, som endast nämner 
användandet av bäst evidens (Smith 2005). Det finns olika synpunkter på hur evidensen skall 
appliceras. Å ena sidan kan man anta att evidensen (resultaten i olika utvärderingar och 
studier) i det närmaste talar för sig själv och förutsätter endast ETT möjligt sätt att agera i de 
fall evidensen täcker (fall som har bedömts ha samma förutsättningar som de i studien eller 
utvärderingen). Å andra sidan kan man hävda att evidensen i sig aldrig, eller nästan aldrig, 
kan ge entydiga besked om hur man ska gå tillväga i liknande fall (eller till och med identiska 
fall). Man hävdar då att det krävs omfattande tolkningar och bedömningar av hur evidensen 
ska förstås och tillämpas med avseende på detta fall. Dessa tolkningar och bedömningar täcks 
inte av själva evidensen utan måste komma från den professionelles expertis, omdöme och 
erfarenhet (Smith, 2005 ; Davies, Nutley och Smith 2001a). Det finns många olika synsätt på 
hur stort behovet är av tolkning av hur evidens ska tillämpas. Det finns tankar om hur 
beslutsprocesser går till, dels på policynivå (Nutley och Webb, 2001), men också hos den 
enskilde socialarbetaren (Webb, 2001). Nutley och Webb (2001) antyder att evidens bara är 
en liten del av vad som tas i beräkning när beslut fattas. Webb (2001) säger att löpande beslut 
(i vardagen) enligt heuristiska9 modeller inte tar (systematisk eller i tillräckligt hög grad) 
                                                 
9Heuristik kan sägas vara en slags inexakt tumregel för att lösa problem och är något vi använder oss av utan att 
direkt vara medvetna om det. (Förf. anm.) Se t ex Poly, G. (1970) för vidare läsning. 
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hänsyn till evidens. Webb är kritisk mot antagandet att bara man får in evidens i 
beslutsprocessen så blir besluten mer rationella, välgrundade och bättre. Han menar istället att 
mycket talar för att beslut i vardagen helt enkelt inte fattas på ett rationellt sätt, där man noga 
väger alla argument och fakta mot varandra och sedan agerar. Andra, som till exempel Smith 
(2005), diskuterar Webbs (2001) metodkritik mot EBP och den senares invändning att det 
enligt en heuristiskbeslutsmodell förmodligen inte fattas beslut i sociala frågor (av till 
exempel socialarbetare) på det sätt som EBP förutsätter. Beslut antas inte vara rationellt 
informerade annat än i speciella fall (detta skulle till exempel kunna vara när man väljer 
vilken bil man ska köpa förf. anm.). Invändningen mot Webb (2001) blir då enligt Smith 
(2005) att i socialarbetarens fall är det fråga om särskilda fall när denne beslutar om 
interventioner. Social arbetaren skall i dessa situationer ha förmågan att höja sig över sitt 
vardagstänkande.  

Användning av evidens är oproblematisk! 
Macdonald (2001) menar att det skall produceras fler vetenskapligt rigorösa studier (RCT). 
Detta ska göras av kompetenta forskare, eller i alla fall någon med tillräcklig utbildning för 
uppgiften. Macdonald är en av dem som förespråkar en strikt tolkning av EBP. Hon menar att 
det måste finnas säker evidens att basera beslut på och denna evidens måste användas för att 
undvika godtycklighet och dåliga metoder i socialt arbete. Dessa RCT resultat ska samlas som 
kumulativ kunskap i databaser, vilka görs tillgängliga för praktiker att konsultera vid sitt 
beslutsfattande. För att möjliggöra detta måste enligt Macdonald (2001) tillgången på aktuella 
publikationer av forskningsresultat (för praktiker) ökas, samt att praktikerna på fältet ges 
resurser (tid för att söka ny kunskap) och utbildning i hur evidensen används. Macdonald 
diskuterar i huvudsak inte de tolkningsproblem av evidens många andra nämner (t ex Parton 
2000). Enligt Smith (2005) kännetecknas detta synsätt av att det enda problemet med en 
evidensbaserad praktik är att det finns för lite evidens (i cirkulation).  

Det sociala arbetet borde idealt, enligt Tengvald (2003), vara en arena där både den 
relationella dimensionen mellan klient och praktiker och konsulterandet av den 
evidensbaserade kunskapen samspelar. Båda komponenterna behövs för att nå framgång i 
arbetet. Vidare anser Tengvald (2003) att det att den bästa tillgängliga evidensen skall 
appliceras av praktikern i en interaktion som har karaktären av förhandling. Tillsammans med 
klienten skall praktikern diskutera och förhandla sig fram till hur den bästa tillgängliga 
evidens kan appliceras i det enskilda fallet. Den aktuella interventionen skall beskrivas och 
dess effekter skall tydliggöras. 

Användning av evidens är problematisk! 
Parton (2000) anser att EBP-förespråkare (exempelvis Sheldon, 2001 ; Macdonald, 2001) ofta 
har en alldeles för välvillig syn på hur evidens från EBP kan appliceras i det sociala arbetet. 
Detta för att förespråkarna för EBP enligt Parton (2000) bortser från att det föreligger en stark 
faktisk spänning mellan å ena sidan det vetenskapliga synsättet och å andra sidan det 
humanistiska klientinriktade förhållningssättet inom socialt arbete. Denna spänning har enligt 
Parton (2000) ökat under senare år i takt med EBP-förespråkarnas försök att vetenskapliggöra 
socialt arbete genom EBP, eftersom vetenskapliggörandet i sig är mer problematiskt än vad 
förespråkarna för EBP vill låta påskina. Det är problematiskt utifrån att socialt arbete enligt 
Parton (2000) alltid måste utgå från omständigheterna i den situation som socialarbetaren och 
klienten befinner sig i. Jordan (1978 i Parton, 2000) menar att det i den sociala praktiken finns 
ett antal olika situationella omständigheter som måste kunna hanteras av socialarbetaren. 
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Dessa omständigheter skulle kunna uttryckas som olika kraftfält som inkluderar såväl 
juridiska, moraliska, sociala som politiska dilemman som uppstår i olika situationer med 
klienten. Dessa krafter kan så att säga under vägen skära in i och omskapa kontexten som 
tillämpningen av evidensen utgått ifrån. Om man i denna situation strikt håller sig till 
evidenstillämpningen – utan att spontant utifrån andra kunskapskällor än evidens intervenera 
utifrån den uppkomna situationen - påverkas sannolikt utgången på ett sätt som inte var avsett 
utifrån den evidensbaserade interventionsförutsättningen som initialt förelåg. 

Såväl Jordan (1978 i Parton, 2000) som Parton (2000) menar att ett specifikt signum för 
socialt arbete är man som professionell socialarbetare måste lära sig leva med den oundvikliga 
osäkerheten, förvirringen och tvivlet som socialt arbete med människor ofta innebär. Alla 
klientsituationer har enligt detta sätt att resonera på sina specifika omständigheter och 
sammanhang som är specifikt knutet till en varje enskild klient. Jordan (1978 i Parton, 2000) 
menar därför att de krafter som verkar i det sociala arbetets praktik är alltför komplexa och 
svårfångade för att evidens hämtat ur EBP skulle kunna appliceras på och i tillräcklig grad 
kunna omfatta dessa. Enligt Jordan (1978 i Parton, 2000) är förutsättningarna för att kunna 
hjälpa någon till en förändring inom ramen för socialt arbete mycket starkt kopplat till 
innehållet i begreppen sharing and caring. Försök till förändring av klienter kan enligt Jordan 
(1978 i Parton 2000) istället för att hjälpa i vissa situationer istället leda till en försämring av 
klientens situation. Man kan möjligen anta att Jordan (1978 i Parton 2000) här syftar till 
komplexa problemsituationer där socialarbetaren utifrån sharing and caring kommer närmare 
klienten och dennes problematik, och därmed har bättre förutsättningar att hantera och snabbt 
agera utifrån de tidigare nämnda krafterna i den specifika situationen. Exempelvis kan något 
som måste ageras på snabbt och är svårbedömt ligga utanför den verklighet som manualer 
eller förutbestämda beslutsmönster som ofta ingår evidensbaserade modellen verka 
förlamande på en socialarbetare som anpassat sitt arbetssätt till dem. Evidens kan inte enligt 
Parton (2000) utstaka någon säker handlingsväg för hur socialarbetaren skall agera, då fältet 
som socialt arbete opererar på i realiteten alltid präglas av olika grader av osäkerhet (se även 
Smith, 2005). Utifrån Jordans (1978 i Parton 2000) och Partons (2000) resonemang kan man 
därför dra slutsatsen att det inte är oproblematiskt eller riskfritt att försöka förändra klienter 
genom att tillämpa EBP. Detta eftersom tillämpningen av EBP i första hand utgår från bästa 
evidens utifrån RCT på gruppnivå och inte en analys av klientens situationella kontext. Enligt 
Jordan (1978 i Parton 2000) är det visserligen viktigt att kunna arbeta med precisa, testbara 
teorier eller förklaringar, men i strävan efter kunskap i socialt arbete är det ändå essentiellt 
och primärt att förstå det unika i situationen. RCT tillämpad i den sociala praktiken har därför 
enligt Jordan (1978 i Parton 2000) inte mycket att bidra med i denna förståelseprocess. 

Utifrån hur det konkreta sociala arbetet kan uppfattas kan tillämpningen av EBP 
problematiseras i relation till hur EBP sprids och tolkas. Enligt Parton (2000) är skiljelinjerna 
mellan hur man kan förstå och konceptualisera det dagliga sociala arbetets praktik grundade i 
en specifik frågeställning. Denna frågeställning kan uttryckas som huruvida socialt arbete kan 
förstås som en rationell-teknisk eller en praktisk-moralisk aktivitet? Enligt Hugman (2005) 
bygger socialt arbete i ökande grad på social riskbedömning, monitoring och rapportering. 
Eftersom detta sätt att arbeta ofta sker utifrån manualbaserade metoder kan det enligt Hugman 
(2005) uttryckas som ett rationellt-tekniskt tillvägagångssätt. Även om EBP syftar till att göra 
det sociala arbetets praktik mer tillförlitligt och transparent, kommer EBP-praktikern enligt 
Parton (2002) ändå slutligen att i förändringsprocessen tvingas göra en icke-evidensbaserad 
bedömning utifrån de underförstådda antaganden som finns i det sociala arbetets natur. Detta 
för att de tolkningarna av föreskrivna bedömningskriterier och intervjumanualer - som de 
facto utgör mycket av det procedurtänkande som omgärdar EBP - slutligen enligt Parton 
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(2002) måste uttydas och bedömas utifrån andra kriterier än de som bygger på själva 
evidensen. Dessa kriterier - de underförstådda antagandena - bygger enligt Parton (2000) på 
att socialarbetaren ändå i slutändan måste använda sig av ”thinking as usual” (sannolikt menar 
Parton här den personliga erfarenhetsbaserade tolkningen, förf. anm.) för sin tolkning och 
menar vidare att denna tolkningsprocess av de underförstådda antagandena i princip är 
oåtkomliga för en teknisk-rationell analys (Parton, 2000 s 453).  

Ofta hämtar enligt Schön (1987 i Parton 2000) den professionella praktiken sin 
epistemologiska grund i den tekniska rationaliteten, där forskningsbaserad kunskap är det som 
ger svaret på vilket instrumentellt tillvägagångssätt som skall väljas för att lösa ett problem: 

Rigorous professional practice is concieved as deriving its rigour from the use of 
describable, testable, replicable techniques derived from scientific research and 
which is based on knowledge that is objektive, consensuale, cumulative and 
convergent. (Schön 1987 i Parton 2002, s. 453). 

Socialt arbete kan i dessa ovanstående termer uttryckas som en praktik baserad på rigorös 
forskningsbaserad socialvetenskap på samma sätt som teknikproduktion skulle kunna sägas 
vara tillämpningsbas för teknikforskningen. Denna modell är enligt Schön (1987 i Parton 
2000) helt felaktig i det att den inte kan fånga in hur professionella arbetar, samt hur en 
professionell vet i praktiken. Detta beror - menar Schön (1987 i Parton 2000) - på att de 
problem som dyker upp i det världsliga inte är förpackade på ett strikt formalistiskt sätt. Den 
tekniskt – rationella ansatsen passar dåligt ihop med problem som de uppträder i verkliga 
livet, dvs. företrädesvis som icke-deterministiska och röriga. En situation där problem av 
denna art manifesteras - i en i övrigt komplex social verklighet - måste istället enligt Schön 
(1987 i Parton 2000) hanteras utifrån en kunskap som utgår ifrån en underförstådd förståelse. 
Schön (1987 i Parton 2000) menar att denna underförstådda förståelse genereras ur de 
erfarenhetsbaserade mönster den professionelle praktikern besitter och utifrån vilka (mönster) 
denne känner in vad det är denne har att göra med, och hur denne skall agera. Att utgå från att 
applicera evidens som ersättning för utnyttjandet av sin erfarenhetsbaserade förståelse, är 
enligt Schön (1987 i Parton 2000) att missuppfatta vad socialt arbete går ut på. 

 
Beslutsprocess på mikronivå 
Enligt Webb (2001) följer med ett evidensbaserat förhållningssätt en underliggande 
predisposition av en specifik typ av epistemisk10 syn på mänsklig verksamhet och 
nödvändigtvis då också en syn och uppfattning om det sociala arbetets natur. Detta kan enligt 
Webb (2001) beskrivas som att det är de bästa bevisen som forskningen producerat och 
levererat som skall utgöra grunden för förståelsen av de sociala problemens ursprung och 
utveckling, samt som kunskapskälla för bedömning av utfallet av olika interventioner. EBP 
gör därför enligt Webb (2001) ett anspråk på att involvera såväl diagnos av sociala problem 
som bestämning av sannolikhet i utfall av intervention och EBP:s anspråk förflyttar sig 
således från det generella till det specifika. Implikationerna av EBP i det praktiska sociala 
arbetet blir därmed enligt Webb (2001) att socialarbetaren skall veta vad som fungerar för att 
kunna arbeta utifrån EPB. Därför kan socialarbetaren som utövar EBP enligt Webb (2001) 

                                                 
10Kommer från begreppet Episteme. Handlar om det som vi på goda grunder anser oss veta. Episteme står för att 
tänka och innefattar den teoretiska kunskap som bl a professionerna ofta har som grund för sitt arbete. Episteme 
står för tanken och ordet och dess användning för att närma sig sanningen. Epistemisk kunskap uttrycks med ord 
och verifieras genom att uppfylla säkerställda vetenskapsteoretiska krav och bekräftas i organisations-
sammanhang, ofta med någon form av diplom eller examina. Se t ex Gustavsson, B. (2000) för vidare utveckling 
av begreppet. (Förf. anm) 
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uttryckas som en rationell agent, vilken grundar sin praktik i en behavioristisk teori om 
beslutsfattande. Detta eftersom socialarbetaren förväntas göra realistiska förutsägelser 
avseende klientens kommande beteenden på basis av vetenskaplig evidensproduktion. Den 
slutsats socialarbetaren skall göra utifrån denna typ av beslutsfattande bestämmer enligt Webb 
(2001) då även tillgången på de slutsatser som ägaren till problemet kan dra. Genom att EBP - 
avseende beslutsprocessen - är rotad i en behavioristisk11 ”mind-set”, ignorerar EBP därmed 
enligt Webb (2001, s 63) komplexiteten i den egentliga beslutsfattandeprocessen i socialt 
arbete. Den komplexitet som EPB inte tar hänsyn till kan enligt Webb (2001) uttryckas som 
att beslutsfattande baserat på EBP befinner sig i ett spänningsfält mellan kunskap om hur 
interventioner i det sociala arbete fungerar och vad lagar, policys och ledning kräver. Exempel 
på denna problematik är: 

decisions made by social work agencies which is governed by imperatives which fall 
outside the working of a rational actor, such as the politics of inter-agency relations, 
internal organizational interest groups  and managerially led initiatives aimed at 
enhancing `productivity statistics´. (Webb 2001, s 63). 

Beslutsfattandet i EPB påverkas ofrånkomligen enligt Webb (2001) av dessa (ovan citerade) 
olika faktorer, men framställs likväl av EPB:s företrädare som baserat på enbart logiska 
premisser. Även den logiskt-rationella - på behaveorismen byggda - beslutsprocessen, är 
emellertid enligt Webb (2001) dåligt underbyggd. Webb (2001) hänvisar till ny och 
väldokumenterad forskning kring kognitiv heuristik och vidare till forskning kring 
socialpsykologiska beslutsprocesser vilken visar att “reasoning strategies even in the face of 
evidence consistently fail to respect the canons of rationality assumed by the evidence-based 
approach. [...] Biases in judgement occour as a consequense of using an heuristic to predict an 
outcome.” (Webb, 2001, s 64). Socialarbetare är enligt Webb (2001) inte undantagna det 
universiella i denna heuristik och kan därför inte arbeta sig fram till beslut baserade på 
evidens på det sätt som EPB-förespråkarna föreslår. Vidare har Nisbett och Ross enligt Webb 
(2001) påvisat att: 

people are unmoved by the sorts of dry statistical data that are dear to the hearts of 
scientists and policy planners ... information that the scientist regards as highly 
pertinent and logically compelling are habitually ignored by people. (Nisbett och 
Ross i Webb, 2001, s 65). 

Socialarbetare tar enligt Webb (2001) inte endast beslut utifrån kriterier som är knutna till hur 
det är, utan också till hur de anser att det borde vara. Detta hänger menar Webb (2001) ihop 
med att sociala problem till mycket stor utsträckning uppfattas och tolkas utifrån vad 
socialarbetaren uppfattar som ett socialt problem. De är de (ofta) oreflekterade 
förväntningarna på hur saker kommer att förändras och hur klienten kommer att reagera på 
olika slags insatser som enligt Webb (2001) skapar beslutsunderlaget. Om socialarbetaren 
istället kommer att söka gör sina prediktioner på klientens tänkbara reaktioner på 
interventionen) utifrån strikt evidensbaserad kunskap grundad på RCT, menar Webb (2001) 
att denne kommer att misslyckas med att identifiera sociala entiteter och inte heller förstå 
varför klienter agerar som de gör på socialarbetarens beslut. Orsaken till detta är enligt Webb 
(2001) att socialarbetaren som rationell agent måste förbise, eller bortse från, sin egen 
förmåga att kunna föreställa sig hur saker skulle kunna vara. Att bortse från denna förmåga 
vore enligt Webb (2001) samma sak som om socialarbetaren skulle ställa sig i ett 
värderingsfritt vaccum i relation till klienten och omvärlden i sina beslut. Detta är enligt 
Webb och McBeath (1989 i Webb 2001) inte möjligt då beslut alltid inkluderar värderingar 
                                                 
11Detta kan återknytas till behaviorismen och den svarta lådans problematik (sid 19)  och avsnittet om kritik av 
RCT (förf. anm.). 
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eftersom de antingen syftar till framtida möjligheter, eller en nödvändig potentiell förändring. 
Man kanske med andra ord kan uttrycka det så att socialarbetaren är socialarbetare utifrån att 
denne har en idé om att världen kan se annorlunda ut, och att detta är en av de ofrånkomliga 
drivkrafter som det sociala arbetet härrör ur. Socialarbetaren sett utifrån detta perspektiv är 
snarare en agent för förändring utifrån de egna föreställningarna om hur det möjligen skulle 
kunna bli. En rationell agent tar sannolikt istället beslut utifrån att “X är nuläget och utifrån 
evidens kommer det att förändras till Y”. När det gäller Webbs (2001) syn på att applicera 
evidens i socialt arbete menar författarna att Webb (2001) sammantaget ger uttryck för att 
evdens kan appliceras, men endast som informativt stöd i beslutsprocessen och inte som en 
utgångspunkt. 

Webb (2001) menar att evidensbaserad metod på den mest strikta nivån (utifrån enbart RCT) 
inbegriper ett hårt mekaniserat förhållningssätt i vilket socialarbetaren enbart som blir en 
“informationsprocessor” som opererar i ett slutet beslutssystem. Att operera på detta sätt är 
enligt Simons (1999 i Webb, 2001) inte kognitivt möjligt, eftersom socialarbetare dels arbetar 
i öppna system och dels med rör sig i kontexter som inte är fasta och som ofta skär in i 
varandra. Istället arbetar enligt Simons (1999 i Webb. 2001) socialarbetaren utifrån en typ av 
rationalitet som är kringgärdad av lagar och organisatoriska krav som tenderar att växla över 
tid. Vidare menar Simons (1999 i Webb, 2001) att socialarbetarens grund för agerande faller 
tillbaka på kognitionsprocesser, vilka snarare grundar sig på eget tyckande, värderingar och 
sunt förnuft.än baserade på “informationsprocessor”-tänkande.  

Beslutsprocess för policy 
Det finns en diskussion om hur man kan förklara policybeslutsprocessen. En del argumenterar 
för olika rationella modeller (till exempel Etzioni 1967, enligt Nutley och Webb, 2001), 
medan andra menar att sådana modeller ligger långt ifrån verkligheten. En avvikelse skulle 
kunna vara den så kallade ”soptunnemodellen” som innebär att istället för att rationellt 
analysera behov och sedan skapa lösningar tar man redan färdiga komponenter (till exempel 
interventioner) och blandar de i tunnan och matchar dem med de behov som finns. Beslut 
förklaras i denna modell som en sorts efterkonstruktion i vilken interventionerna så att säga 
legitimerar behoven (Cohen et al 1972 enligt Nutley och Webb, 2001). EBP förutsätter enligt 
författarna en rationell modell för policybeslutsprocessen, men som nämns ovan råder delade 
meningar om hur policybeslutsprocessen går till i själva verket.  

Weiss (1979 i Nutley och Webb, 2001) har forskat om hur evidens kommer in i 
policyprocessen i USA. Det kan naturligtvis finnas funderingar om hur väl den amerikanska 
kontexten passar in på europeisk offentlig sektor, men det antas av Nutley och Webb (2001) 
ändå vara av relevans. Man måste ändå reservera sig lite, då forskarna i USA sägs ha mindre 
inflytande på policy än vad forskarna i Europa har. I synnerhet i de Skandinaviska länderna 
har forskarsamhället ett stort inflytande på policy, jämfört med situationen i USA. Weiss 
(1979 enligt Nutley och Webb 2001) ger sex modeller som kan användas, även om hon i 
praktiken mest funnit belägg för fyra av dem. Dessa sex modeller kan grovt delas in i vad 
författarna väljer att kalla för pluralistiska modeller samt rationella modeller. Det som kan 
sägas känneteckna de pluralistiska modellerna är att forskning trängs med andra faktorer och 
intressenter i beslutsprocessen. Forskning har ingen given roll, utan influerar beslut indirekt. 
Detta kan röra sig om att olika grupper använder forskning som politisk ammunition för att 
stödja sina egna idéer som de bestämt sig för innan de studerade forskningen. Forskningen 
blir alltså ett stöd i efterhand ifall den bekräftar gruppens redan antagna idéer. Ett annat sätt 
för forskningen att användas kan vara som en försenande taktik. Istället för att ta ansvar för 
opopulära beslut hänvisar man till forskning eller skjuter upp beslutet för att hinna forska i 
saken. I de rationella modellerna används forskningen direkt i beslutsprocessen. Weiss ger två 
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exempel. Det ena är att när kunskapen är producerad skapas ett krav på att den ska användas, 
vilket den därmed görs. Det andra är en problemlösningsmodell där man ställer upp specifika 
mål i en situation och sedan gör studier för att ta reda på hur man bäst når målen. Av dessa 
modeller fann Weiss mest stöd för de pluralistiska i praktiken. Av detta kan man dra 
slutsatsen att även om bra evidens finns är dess roll i policybesluten långt ifrån självklar. 

Nutley och Webb (2001) menar att de flesta är eniga att ett ansvarsfullt användande av 
evidens i policyprocessen ökar kvaliteten. Evidens som sipprar in genom icke förväntade 
vägar och tolkas fel kan dock göra mer skada än nytta (Weiss 1980 enligt Nutley och Webb 
2001). Enligt Weiss används forskningsresultat i dagsläget sällan i offentlig verksamhet. En 
förklaring till detta kan vara forskares svaga ställning gentemot byråkratiska intressen i 
processen, en annan kan vara att de producerar kunskap i ett format som är svårt att tillämpa i 
policyprocessen. Det sägs att väldigt mycket ska till för att forskning ska användas (Weiss 
1979 enligt Nutley och Webb 2001). Några omständigheter som dock är gynnsamma för 
användandet av forskning är ifall den inte kräver stora förändringar eller hotar starka 
intressen. En stabil miljö med stabilt ledarskap antas också främja forskningens antagning. 
Om ett program befinner sig i kris och man inte har någon lösning kan forskning också 
främjas. 

Man måste minnas att ovanstående resonemang utifrån Weiss gäller främst amerikanska 
förhållanden, men Nutley och Davies (2001) menar ändå att de kan hjälpa oss förstå 
processen i Europa. Är man försiktig kan man överföra kunskap om processen och se att det 
finns mycket utöver bästa tillgängliga evidens som ligger till grund för beslut. En djupare 
förståelse av hur beslut fattas kan underlätta att förstå hur evidens kan finna sin mest 
gynnsamma plats och funktion i processen. 

Parsons (1995, refererad av Nutley och Webb, 2001) menar att socialvetenskap endast kan 
vara ett stöd i problemlösningen, eftersom en del problem går bortom det tekniskt-rationella 
och därför i grunden är frågor om värderingar. Dessutom sägs det att i ett sunt demokratiskt 
samhälle behöver medborgarna vara delaktiga och inte bara objekt. 

Sammanfattning 
Man kan skilja på vad som kan kallas en evidensbaserad praktik och vad som kan kallas för 
en evidensinfluerad eller till och med endast evidensmedveten praktik (Davies, Nutley och 
Smith 2001a). Ansats 1 kan sägas vara evidensbaserad. Ansats 2 kan sägas vara 
evidensinfluerad, kanske till och med endast evidensmedveten. Ansats 3 kan i bästa fall sägas 
vara evidensmedveten. 

Ansats 1 (Macdonald 2001) beskriver användningen av evidens som relativt oproblematisk. 
Evidens produceras enligt god standard och socialarbetaren gör som evidensen föreskriver. 
Macdonald menar att det är viktigt att socialarbetaren verkligen agerar utifrån den bästa 
tillgängliga evidensen och inte väljer fritt bland vilken evidens man ska ta till sig. 

I ansats 3 riktas när det gäller användning av EBP massiv kritik mot tanken på att denna 
skulle kunna utgöra en primär grund för beslutstagande i den sociala praktiken. Webb (2001) 
menar utifrån ansats 3 att människan inte är rationell och ofrånkomligen påverkas av sig själv 
i sina beslut. Även med ett beslutsunderlag byggt på evidens fungerar vi människor ur ett 
kognitivt perspektiv inte som informationsprocessorer och därför förvrängs evidensen på ett 
sätt som det inte är tänkt utifrån ansats 1. Vi ingår enligt Webb (2001) i den heuristiska 
allmänna principen och lever i öppna system som är kontingenta och kan trots vi börjar 
beslutsprocessen med inledande evidens i slutänden på denna process inte med säkerhet veta 
vad som kommer att fungera. Socialarbetaren tar snarare beslut utifrån hur denne tycker det 
bör vara istället för hur det är. I Ansats 1  är istället uppfattningen den motsatta i det att det 
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just är den rationella formen av beslutstagande som är nödvändig och finns alldeles för lite av. 
Det rör sig här om stora skillnader i uppfattning om kontextens eventuella betydelse och 
möjligheterna för kontextöverskridande evidenstillämpning. Ansats 3 hänvisar till den stora 
plats den tysta kunskapen tar (Parton 2000). Utifrån Ansats 3 bör inte beslut tas på en alltför 
rationell grund, eftersom detta skulle undantränga den tysta kunskapen, en kunskap vilken 
man utifrån denna ansats menar är essentiell i socialt arbete. Jordan (1978 i Parton 2000) talar 
om vikten av sharing och caring och menar att detta kanske är långt viktigare än ett 
instrumentellt förhållningssätt om vilka interventioner som har bäst beräknad effekt.  

Diskussion 
Syftet med denna systematiserade litteraturstudie var att skapa en översikt över diskussionen 
om EBP inom socialt arbete ur ett internationellt perspektiv.  

EBP:s framväxt på 2000-talet har en ideologisk dimension vars hullingar krokat fast i och 
utvecklats utifrån management- och köp- och säljstrategier, som ingår i den nyliberala 
ideologin (Hugman 2005). EBP passar bra in i detta sammanhang då det i denna ideologi 
blivit en ökande fokusering på social riskbedömning, monitoring och rapportering (Webb, 
2001).  

Uppsatsen visar på två olika definitioner av EBP; en snäv (ansats 1) och en bred (ansats 2) 
förståelse för vad EBP är och ska vara. Utöver dessa fann författarna gott om kritik, främst 
mot den snäva tolkningen av EBP. Denna kritik kom dels från ansats 2, som menar att ansats 
1 måste utvecklas för att bli realistisk att tillämpa. Ytterligare kritik (som utgör ansats 3) 
menar att EBP bygger på en felaktig syn av vad socialt arbete är. Ansats 3 menar att EBP inte 
är rimligt, eller måste ändras i grunden. 

Ansats 1 (Sheldon 2001) beskriver EBP som att objektivt använda den bästa tillgängliga 
evidensen. Den bästa tillgängliga evidensen anses vara den som är producerad enligt den 
högsta nivån i metodhierarkin, jämfört med annan tillgänglig evidens (Macdonald 2001). 
Metodhierarkin sätter resultat av metastudier av RCT och RCT som mer tillförlitlig kunskap 
än kunskap producerad på annat vis (Macdonald 2001). 

Det finns en kritik som har riktats mot ansats 1 som gör gällande att denna ansats har svårt att 
beskriva hur och varför interventionerna fungerar (Davies, Nutley och Smith 2001; Kazi 
2003). Kunskap om hur och varför samt för vem och i vilka kontexter en intervention har 
effekt är nödvändig för att kunna överföra resultaten från grupp till individnivå. Svar på dessa 
frågor är också nödvändiga för att i ett vidare perspektiv kunna överföra kunskapen till andra 
kontexter (Davies, Nutley och Tilley 2001). Den breda förståelsen kan i viss mån uppfattas 
som ett försök att möta den kritik som har riktats mot ansats 1 och anpassa EBP efter dels 
kravet på effektmätning (som är kännetecknet för ansats 1) och dels hänsynen till kontext och 
tyst kunskap (som är kännetecknet för kritiken av ansats 1). För att göra detta vill man (i 
ansats 2) dels göra effektmätningar men också ge plats för teoridriven forskning för att kunna 
svara på frågorna för vem och under vilka omständigheter interventioner fungerar (Davies, 
Nutley och Tilley 2001). Man menar också att praktikern måste få utrymme att tolka värdet 
och användbarheten av evidensen i varje enskilt fall; man kan inte bara säga att bästa 
tillgängliga evidens (utifrån metodhierarkin) ska användas (Nutley och Davies 2001; Smith 
2005). 

Synen på vad som är bästa tillgängliga evidens varierar alltså. Vad som anses vara bäst har att 
göra med hur den har producerats. Ansats 1 (Sheldon 2001; Macdonald 2001; Tengvald 2003) 
menar att RCT är det bästa sättet att undvika felkällor (bias) vid produktionen av evidens. 
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Därför ska RCT räknas som bättre evidens än evidens producerad genom mindre 
kontrollerade studier. Ansats 2 (Davies, Nutley och Smith 2001a; Smith 2005; Kazi 2003) 
menar att med enbart RCT kan man inte svara på hur och varför samt för vem och i vilka 
kontexter en intervention har effekt. Detta skapar problem för att veta för vilka evidensen 
(utvärderingsresultaten) är applicerbara.  

Traditionellt har man pratat om en linjär modell för spridandet av EBP och kunskap 
överhuvudtaget (Nutley och Davies 2001). Man antar att experter (forskare) producerar 
kunskapen och praktiker använder den. Denna modell kritiseras för att hindra en nödvändig 
dialog mellan forskare och praktiker. Det finns en utbredd tanke om att processen måste vara 
mer ömsesidig, där kommunikation går båda vägar mellan forskare och praktiker (Nutley och 
Davies 2001 ; Garretson, Bonger och Rodenberg 2005). Powell (2002) menar att kunskap 
måste produceras och spridas i en triangel bestående av forskning, teori och praktik, där alla 
tre element interagerar med varandra. Dessa resonemang kan sägas härröra från ansats 2. 
Ansats 1 förespråkar däremot att forskare ska producera det som blir den bästa tillgängliga 
evidensen och sedan administrera den till praktikerna som använder den (Macdonald 2001). 
Fokus ligger på att producera tillförlitlig evidens och att få praktikerna att agera som 
evidensen förespråkar, istället för som de själva tycker är bäst. Anledningen till detta starka 
fokus på att få i bruk den bästa tillgängliga evidensen är uppfattningen att socialarbetare 
annars lite godtyckligt väljer vilken evidens han ska bry sig om och vilken han ska ignorera.  

Spridningen av EBP gäller EBP som ideologi, tekniska innovationer och organisatoriska 
innovationer (Nutley och Davies 1999 i Nutley och Davies 2001). Faktorer som underlättar 
denna spridning är: om kunskapsproduktionen sker i partnerskap mellan praktikerna och 
forskarsamhället med en (i praktikernas ögon) relevant metod, implementeringen kan ske till 
en låg kostnad, samt att kunskapen inte gäller en stridsfråga eller är kontroversiell. Detta 
skulle antyda att en linjär modell för spridning har svårt att få genomslag i praktiken (Nutley 
och Davies 2001). Producerandet av god evidens leder alltså inte nödvändigtvis till att den 
används (Davies, Nutley och Smith 2001b). Det antas att en mer ömsesidig modell för 
spridningen av evidens ökar chansen för framgångsrik spridning (Nutley och Davies 2001). 
Det finns dock en risk att evidensen förvanskas i denna process när den anpassas till miljön 
där den ska användas (Nutley och Davies 2001). 

En viktig fråga som dök upp är huruvida det finns bevis för att EBP i sig, som en 
övergripande struktur, verkligen leder till ett effektivare socialt arbete (Webb 2001). De bevis 
som finns gäller främst enskilda interventioner (Nutley och Davies 2001). Webb (2001) 
uttrycker förvåning över vad han finner vara en bristfällig debatt om denna fråga. Författarna 
delar denna förvåning. Att evidensförespråkarna inte diskuterar denna fråga - vilken kan 
tyckas självklar - inger hos författarna en känsla av förundran. Denna förundran skall ses i 
relation till det allt mer ökade intresset och även kraven på användandet av EBP från olika 
myndigheter och institutioner, såväl som i Norden som internationellt, (se exempelvis Webb 
2001 ; Tengvald 2003 ; Davies, Nutley och Smith 2001a). Författarnas förundran bygger på 
att EBP som i sig själv (utifrån ansats 1) på ett tämligen självklart sätt förespråkar robust 
evidens i socialt arbete, verkar ha svårigheter att på ett lika robust och självklart sätt förklara 
sitt existensberättigande i socialt arbete med hjälp av evidens. Med detta menar författarna att 
EBP helt enkelt - förutom att det ska kunna leverera robust evidens på om enskilda 
interventioner fungerar - också borde kunna leverera evidens på att EBP är tillräckligt 
tillämpningsbart i den sociala praktiken.  

Davies, Nutley och Smith (2001a) nämner olika sätt att se på tillämpningen av evidens. Man 
menar om att praktiken kan vara antingen evidensbaserad, evidensinfluerad eller 
evidensmedveten. En evidensbaserad praktik förutsätter att man baserar sina handlingar på 
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evidens och är tämligen styrd av evidensen. Sheldon (2001) och Macdonald (2001) är ivriga 
förespråkare för detta. De menar att om det ska vara någon mening med evidensforskning 
måste praktikerna ta till sig den och följa dess resultat (ansats 1). En evidensinfluerad praktik 
tar hänsyn till evidensen, men lämnar större utrymme för andra faktorer (Davies, Nutley och 
Smith 2001a). En evidensmedveten praktik (enligt författarna kan detta ses som ansats 2) är 
ytterligare en försvagning av evidensen roll i beslutsprocessen. 

Ansats 1 (Sheldon 2001; Macdonald 2001) menar att praktiken ska vara evidensbaserad. 
Evidens ska produceras och rangordnas efter metodhierarkin. Därefter ska evidensen 
administreras ut till praktikerna som ska tillämpa den. Så vitt författarna sett diskuteras inga 
problem med hur tillämpningen ska gå till. Smith (2005) menar att kännetecknande för denna 
syn på EBP är att det enda problemet är att det saknas bra evidens och acceptans för att utgå 
från den bästa tillgängliga evidensen.    

Det finns avsevärd kritik mot EBP och dess relevans för socialt arbete (Webb, 2001 ; Parton, 
2000 ; Schön, 1987 i Parton, 2000 ; Jordan, 1978 i Parton, 2000). Denna kritik utgår stort sett 
ifrån det att EBP bortser eller förnekar att kärnan i socialt arbete består av tolkning, erfarenhet 
och förståelse av specifika kontexter. Enligt kritikerna pågår detta i en praktik som utmärks av 
osäkerhet och tvivel, där mänskliga beslutsprocesser aldrig kan sägas vara mer rationella än 
att de ständigt påverkas av heuristik, lagar, regler, policys, tids- och rumskontexter. Denna 
kritik kan något grovt sägas öka i styrka, omfattning och djup ju striktare syn man har på hur 
evidensen ska produceras (se metodhierarkin) och ju hårdare man kräver att den ska 
användas. En annan frågeställning som aktualiseras i och med detta är vad socialt arbete 
egentligen är och vad gränsen går för vad som kan betraktas som socialt arbete. Kritikerna 
menar att det finns en given kärna i socialt arbete och att denna är unik. Utifrån Webb (2001) 
skulle man då i förlängningen kunna resonera så att EBP i praktiken inte kan vara socialt 
arbete, om man med socialt arbete menar att det är något som utförs i en mellanmänsklig 
samhällelig social kontext. Evidensbaserat socialt arbete utifrån ansats 1 skulle istället mycket 
abstraherat kunna tolkas som något som skulle kunna liknas vid evidensbaserat individarbete 
med behavioristisk grund. Ett tillvägagångssätt baserat på behavioristisk psykologi och 
tillämpad på individen utifrån evidens på gruppnivå.  Här befinner sig den enskilde klienten i 
en tänkt laboratoriemiljö, väl avskild från de samhälleliga sociala omständigheterna. 
Försöksledaren - den rationelle socialarbetaren - levererar robust evidens till klienten, vilken 
enligt förutsägbara och utstakade spår - utan att ifrågasätta - hakar fast i interventionen och 
fullföljer den. Speciellt med förutsättningarna för den påstådda specifika kärnan i socialt 
arbete verkar detta förfaringssätt enligt kritikerna inte speciellt framkomligt.  

Författarna hade en föreställning om att en översiktlig studie krävs för att fånga ämnets 
komplexitet och omfång. Det fanns en tanke om att det skulle bli svårt att förstå en del av de 
motsättningar och kontroverser utan denna överblick kring EBP. Med resultatet i hand känns 
denna föreställning rimlig.  Man kan till exempel nämna att RCT som metod att undvika 
felkällor är ypperlig, men det säger inget om implikationerna med att sätta RCT överst i en 
hierarki som föreskriver vilka utvärderingsmetoders resultat som i första hand ska användas. 
En annan intressant vinkling är vilka komponenter i EBP som har belägg för hur väl de 
fungerar. Enskilda interventioner har fått belägg för sin effektivitet. EBP som en ideologisk 
riktlinje har däremot inte samma belägg för sin nytta.   

Författarna försökte sig först på en ingång där författarna ville göra en vetenskapssociologisk 
analys av diskussionen om EBP. Detta blev dock för svårt då författarnas empiri inte stödde 
en sådan analys. Efter att ha gjort denna översikt tror författarna ändock att en sådan analys 
skulle vara av värde. Beror ställningstagandena kring EBP på vetenskapliga föreställningar 
eller sociala faktorer? Hur inverkar det på legitimiteten hos respektive parter i diskussionen? 
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Utifrån Frost (2002) hade författarna tänkt sig använda tre kategorier för att dela in resultatet. 
En av dessa kategorier var brukarnas relation till evidens. Denna kategori fick författarna 
släppa på grund av att det fanns för lite empiri för en sådan. Detta kan innebära att brukarens 
relation till evidensen är ett område där förhållandevis lite forskning har gjorts vilket innebär 
att detta borde vara ett område för vidare forskning.  
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