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SAMMANFATTNING 

I Sverige har betydelsen av en ”kunskapsbaserad hälso- och sjukvård” 
betonats i officiella dokument, t.ex. den s.k. Dagmaröverenskommelsen 
mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, åtminstone sedan mitten av 
1990-talet. Utgångspunkten för ett evidensbaserat beslutsfattande för 
organisering, inriktning och fördelning av resurser i samhället (det som 
på engelska benämns evidence-based policy eller EBP) är att det är 
önskvärt att i högre grad påverka både administrativt och politiskt 
beslutsfattande med ”evidens”. 
 
Den faktiska kunskapen om hur EBP verkligen fungerar är begränsad. 
Befintliga översiktsartiklar pekar ut två områden som väsentliga för att 
påverka förutsättningarna att tillämpa EBP, nämligen: (a) personliga 
relationer och kontakter mellan producenter av forskning och användare 
av forskningsresultat och (b) åtgärder för att göra forskningsresultaten 
tydliga och lättillgängliga så att dessa kan användas. 
 
I rapporten presenteras nio strategier med utgångspunkt i evidensen, i 
relationen mellan producent av evidens och beslutsfattare respektive 
kunskapen om villkoren för det kollektiva beslutsfattandet.  
 
En skiljelinje går mellan strategier som har en mer avgränsad syn på vad 
som utgör evidens — fokus ligger vanligtvis på forskningsresultat — och 
sådana strategier som bygger på antaganden om att EBP främjas genom 
en breddad syn på vad som utgör evidens. Strategier som betonar vikten 
av att producenterna av evidens ökar sin kunskap om beslutsfattarnas 
villkor, inklusive vilka institutionella och politiska faktorer som kan 
påverka användandet av evidens, innebär ett steg bort från det smala 
perspektivet på EBP. Ett ytterligare breddat perspektiv utgör sådana 
strategier som fokuserar på framtagningen och användningen av evidens 
vid komplexa och ”krångliga” problem (wicked problem), där besluts-
fattaren f.f.a tillämpar ett ledarskap för att mer förutsättningslöst 
identifiera evidens med hjälp av en mångfald aktörer.  
 
En breddad syn på evidens vid kollektivt beslutsfattande behöver dock 
inte innebära att forskningsgenererad kunskap ges en underordnad roll. 
Det kan istället tolkas som att det krävs en mer avancerad förståelse för 
hur olika kunskapsformer kan komplettera varandra vid kollektivt 
beslutsfattande i samhällsfrågor.  
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ABSTRACT  

In Sweden, the importance of a "knowledge-based health care" has been 
emphasized in official documents and agreements between the 
government and the regional health authorities, at least since the mid-
1990s. Within the concept of evidence-based policy (EBP), however there 
is a much broader ambition than merely to substantiate the clinical part 
of health service decision-making with evidence. The intention behind 
EBP is to increase the influence of “evidence” in both administrative and 
political decision-making.  
 
Available review articles indicate that the actual knowledge about how to 
promote EBP is very limited. The few articles that exist point in the same 
direction, namely that two areas essential: (a) personal relationships and 
contacts between producers of research and users of research and (b) 
measures to make research results clear and accessible so that their use 
will increase.  
 
This report presents nine different strategies to enhance EBP: those that 
focus on the evidence base, the interaction between producers and users 
of evidence, and increased understanding of the conditions prevailing in 
collective decision-making. A distinction should be made between 
approaches that have a limited view of what constitutes evidence - the 
focus is usually on research evidence - and those strategies that are based 
on assumptions that EBP is best promoted through a broader view of 
what constitutes evidence. Strategies that bring together producers and 
users of evidence, where for example "knowledge broker" is one form, 
constitutes a more interactive approach.  
 
A further expanded perspective on EBP is through strategies that focus 
on the development and use of evidence in relation to complex or 
"wicked" problems”. Here the decision maker is not only expected to use 
evidence but to apply a leadership to unconditionally identify evidence, 
using a multiplicity of actors. A broader view on the evidence base in 
collective decision-making need not entail that research-generated 
knowledge is given a limited role. It may instead be interpreted as a 
reason to advance the understanding of how different forms of 
knowledge can serve as complementary input in collective decision-
making in a democratic society. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Förespråkarna av ett evidensbaserat beslutsfattande för organisering, 
inriktning och fördelning av resurser i samhället (det som på engelska 
benämns evidence-based policy eller EBP) ser vanligtvis detta som 
motvikt till kollektivt beslutsfattande grundat på ideologi, lösa 
antaganden eller förhandlingar. EBP avser vanligen beslutsfattande på 
grupp-, organisations- eller samhällsnivå (inte individnivå).1  
 
När man refererar till EBP är det främst inom vissa samhällssektorer 
(s.k. human services) som betydelsen av ”evidens” som grund för 
beslutsfattande alltmer har kommit att betonas; t.ex. hälso- och sjukvård, 
social service, utbildning och kriminalvård. Självklart är det så att 
”evidens” används som grund för utvecklingen inom många andra 
samhälssektorer, som exempelvis energi och transporter. Att EBP har 
aktualiserats inom hälso- och sjukvårdens område är inte konstigt, med 
tanke på att betydelsen av att använda god evidens vid kliniskt 
beslutsfattande har framhållits sedan tidigt 1990-tal, med grund i s.k. 
evidensbaserad medicin (EBM).  
 
I Sverige har betydelsen av en ”kunskapsbaserad hälso- och sjukvård” 
betonats i officiella dokument, t.ex. den s.k. Dagmaröverenskommelsen 
mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, åtminstone sedan mitten av 
1990-talet (Garpenby och Carlsson 1999). I begreppet EBP ryms dock en 
mycket vidare ambition än att enbart underbygga kliniskt beslutsfattande 
med evidens. Utgångspunkten för EBP är att det är önskvärt att i högre 
grad påverka både administrativt och politiskt beslutsfattande med 
”evidens”. Att underbygga beslut, inte minst politiska sådana, med 
systematiskt insamlade kunskapsunderlag är förvisso inget nytt. I Sverige 
har staten sedan 1950-talet haft en ambition att låta forskning – kanske 
främst teknisk och naturvetenskaplig sådan – stödja samhällsut-
vecklingen (Degerblad och Edqvist 2004).  
 

                                            
1 I rapporten benämns detta ”kollektivt beslutsfattande”. Att kollektivt beslutsfattande kan 
vara mer eller mindre underbyggt av ”evidens” kommer att framgå av texten, liksom att det 
inte är självklart vilken evidens som kan och bör underbygga sådana beslut. I många fall 
utgår dock förespråkarna av EBP från att evidens framtagen med vetenskaplig metod är det 
eftersträvansvärda. I denna rapport intas dock en mer förutsättningslös hållning till vilken 
evidens som är möjlig och lämplig.  
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Man kan nog säga att EBP-tanken, särskilt om den knyts till hälso- och 
sjukvårdssektorn, hänger ihop med tre förändringstendenser. För det 
första, i försök efter andra världskriget att basera avancerade 
samhällsreformer på resultat från samhällsvetenskaplig forskning. Då 
resultaten inte alltid blev de förväntade framhölls som orsaker till detta 
antingen fel på underlagen (att forskningen inte lyckades leverera 
tillräckligt bra och användbara resultat) eller fel på genomförandet 
(brister i implementering eller koordinering). Detta synsätt återfinns 
även under senare tid i samband med att man lyfter fram sådana faktorer 
som sägs påverka möjligheten att realisera EBP; olika ”hinder” (på 
engelska används ofta uttrycket ”barriers”). Man kan även se att en 
instrumentell syn på hur forskning bör påverka beslutsfattande har 
förstärkts sedan 1990-talet, eftersom ambitionen har blivit att ”evidens” 
ska stödja inte bara initieringen av reformer/metoder/ samhälls-
förändringar utan också själva genomförandet (implementeringen) av 
sådana förändringar i sin miljö (Solesbury 2001). Det har kommit att 
handla om användning av mer och bättre ”evidens” genom hela kedjan2, 
från identifiering av vad som utgör ett problem och hur man ska se på 
detta (agenda setting) till utarbetandet av beslut (policy formulation) till 
tillämpningen (implementation) och bedömningen av denna 
(evaluation).  
 
För det andra, gäller att tanken på att tillämpa EBP på bred front inom 
hälso- och sjukvårdssektorn har fått bränsle av den kliniskt inriktade 
rörelsen för evidensbaserad medicin (EBM) (Head 2010). Även om 
perspektivet inom EBM ursprungligen kan sägas ha varit var strikt 
individinriktat (Sackett m.fl. 1996) finns starka tendenser att vilja 
underbygga annat beslutsfattande i hälso- och sjukvård med forsknings-
baserad ”evidens” (Muir Gray 1997).  
 
För det tredje, kan man se att intresset för EBP har ökat i många länder 
under de senaste decennierna, med fokus på att stärka användningen av 
forskningsbaserad kunskap (Black, 2001) samtidigt som ett förändrat 
synsätt skett inom den offentliga sektorn. Som konstaterats tidigare är 
knappast frågan om betydelsen av goda beslutsunderlag ny, men från 
1990-talet och framåt har frågan om hur man kan nyttiggöra 
forskningsresultat i beslutsfattande på ett tydligt och effektivt sätt 
kommit mer i fokus (Solesbury, 2001). Det hänger samman med 
förändringarna i synen på ledning och styrning inom offentlig sektor, 

                                            
2 I det fallet anknyts gärna till uppfattningen att ”policy” hanteras i ett antal olika avgränsade 
steg, den s k ”policycykeln” som sträcker sig från initiering över beslutsfattande till 
implementering och utvärdering. Denna förenkling av beslutsfattande har dock varit föremål 
för omfattande kritik (Colebatch 2009). 
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som ibland benämns ”New public management” (NPM) där frågan om 
”nyttiggörande” har en stark ställning (”provide value for money”).  

1.2 Vad är evidensbaserad policy (EBP)? 

Det finns en del problematik när man ska behandla EBP då detta 
begrepp används för att beteckna olika fenomen. Det som på engelska 
benämns ”policy” är i sig diffust; vad det egentligen omfattar. Ett synsätt 
är att policy uppstår genom ett formellt beslut och därmed egentligen 
både skapas av och manifesteras genom detta beslut. Det kan vara ett 
politiskt beslut men också ett annat kollektivt beslut. Ett annat synsätt är 
att policy växer fram genom en process över tid, eller att den rent konkret 
uppstår i mötet mellan t ex en profession och dess klienter (Colebatch 
2009). Ibland har EBP även kommit att stå för evidensbaserad praktik, 
med fokus på aktiviteter i klientnära verksamhet och inte på politisk 
nivå. Ibland används begreppet EBPP, som då står för både evidens-
baserad policy och praktik (Davies och Nutley 2002). I vissa samman-
hang talar man om att policy företrädesvis kan vara informerad av 
evidens (evidence-informed policy). Då menas att evidens främst kan ha 
rollen att informera beslutsfattarna och inte direkt tala om hur beslut bör 
utformas (Weiss 1979, Head 2010). Detta är inte nytt utan går tillbaka till 
Weiss (1979) som skiljer på direkt (instrumentell) användning av 
forskningsgenererad evidens (särskilt när denna har skapats för att svara 
på en särskild fråga) och indirekta former för användning såsom 
fördjupad förståelse för fenomen i samhället eller som grund för ett 
nytänkande om problem, processer och lösningar. 
 
I den litteratur som diskuterar strategier för ”framgångsrik” EBP eller 
problem med EBP kan det ibland vara svårt att förstå vad författarna 
avser: är det processen fram till politiska beslut (det som på engelska 
kallas ”policy formulation”), det politiska beslutsfattande och kanske 
också genomförandet av beslut (implementeringsfasen)? En särskild 
svårighet uppstår när kritik riktas mot EBP samtidigt som inte är helt 
klar över vad begreppet omfattar.  
 
Det är således inte helt självklart hur EBP ska uppfattas och man kan i 
litteraturen hitta både smala och mer omfattande definitioner. 
Exempelvis kan EBP i en smal definition uppfattas som en nära släkting 
till EBM (evidensbaserad medicin) där avsikten är att utveckla och 
förfina användningen av systematiska forskningsöversikter och förmedla 
resultatet från dessa genom olika ”interventioner” som t ex riktlinjer. Om 
en bredare definition används kan EBP omfatta förutsättningarna för 
beslutsfattande och styrning i samhället i vid bemärkelse (Nutley m.fl. 
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2007). I denna rapport är avsikten att göra en bred översikt över 
villkoren för att tillämpa EBP. När strategier för EBP redovisas (vilket 
sker nedan) är det lämpligt att inte begränsa sig till en viss form av 
evidens som enbart kan användas på ett visst sätt.  

1.3 EBP och beslutsfattandets förutsättningar 

Frågan om villkoren för evidensbaserat beslutsfattande hänger nära ihop 
med det synsätt som anläggs på beslutsfattande i offentliga organisa-
tioner och vilken uppfattning som finns om hur det bör utformas. 
Diskussionen går tillbaka till 1950-talet och de två former för besluts-
fattande som kom att ställas mot varandra; ett sekventiellt, metodiskt 
och ”rationellt” beslutsfattande och ett pragmatiskt, situations anpassat 
och ”inkrementellt. 
 
Det rationella beslutsfattandet bygger på tydliga mål och sökandet efter 
lämpliga medel (underlag) för att nå fram till dessa mål. Processen 
brukar beskrivas i ett antal steg: 
 

 Sökandet efter och fastställandet av lämpliga mål 
 Sökandet efter alternativ (medel, strategier) för att uppnå målen 
 Beslut 
 Utvärdering av resultatet 

 
Rationellt beslutsfattande förutsätter att det finns en distinktion mellan 
mål och medel och att målen kan specificeras och att alla tillgängliga 
medel tidigt kan identifieras. Det innebär att beslutsfattaren måste göra 
en omfattande och systematisk analys av tänkbara alternativ. Enligt den 
rationella modellen ska valet av alternativ baseras på fakta och inte 
värderingar. Därefter rangordnas handlingsalternativen utifrån möjlig-
heten att de kan leda fram till målet.  

Det rationella beslutsfattandet har kritiserats på fler olika grunder: (a) att 
beslutsfattare av olika skäl (tid, kostnader) inte kan överväga alla 
alternativ, (b) att denna form av rationalitet gynnar vissa ideal som 
företräds av högt placerade beslutsfattare i en hierarki, och (c) att sådant 
beslutsfattande är orealistiskt eftersom gränsen mellan fakta och 
värderingar inte är knivskarp.  
 
Som en motpol till det rationella beslutsfattandet framhålls ofta det 
”inkrementella”, som innebär att beslutsfattandet istället för att utgå från 
en ”ny” målformulering startar med befintliga handlingslinjer och 
tidigare beslut. En begränsad mängd alternativ övervägs och för-
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ändringar sker på marginalen (”disjointed incrementalism”). Ett viktigt 
skäl till att detta framstår som en mer rimlig form för beslutsfattande, 
enligt en ledande företrädare (Lindblom 1959) är det faktum att de 
”problem” som vanligtvis är föremål för uppmärksamhet förändras i 
ljuset av nya beslutsunderlag. Det sker alltså en kontinuerlig förskjutning 
av målen vilket gör att en utvärdering av mål-medelrelationen ständigt 
sker och inte enbart en ”slutlig” utvärdering av resultatet.  
 
Kritiken mot inkrementellt beslutsfattande som ideal har främst handlat 
om (a) att det gynnar det bestående och motverkar innovation, (b) att 
vissa redan etablerade intressen och samhällsfrågor därigenom får stor 
uppmärksamhet, (c) att det kan bli mycket ”kostsamt” för samhället om 
man anlägger en alltför snäv syn på de alternativ som bör övervägas.  
 
Utöver dessa två grundläggande varianter för beslutsfattande har olika 
modifieringar lanserats, som t.ex. ”mixed scanning” som skiljer på olika 
former för beslut. En variant som innehåller en omfattanden analys av 
alternativ ligger närmare rationellt beslutsfattande, medan en annan som 
bygger på stegvis justering ligger närmare det inkrementella (Smith och 
May 1980). Ett alternativ till att avgränsa en idealmodell för 
beslutsfattande är att inta en mer öppen attityd och erkänna att det finns 
olika nyanser i offentligt beslutsfattande (Colebatch 2009). Det kan i 
vissa sammanhang förekomma innovativa inslag i sökandet efter mål och 
alternativa medel (alltså ett mer ”rationellt” perspektiv), medan det i 
andra sammanhang kan framstå som mer lämpligt att följa invanda 
mönster (”standard operating procedures”) i en inkrementell form. 
Dessutom får man inte glömma bort att offentligt beslutsfattande i en 
demokrati handlar om utmaningar och konkurrens mellan olika 
intressen vilka försöker hävda etablerade uppfattningar.  
 
Det blir alltså viktigt att fråga sig vilken typ av beslutsfattande vi utgår 
från i en diskussion om EBP. Är det en idealmodell som bygger på ett 
(ibland dolt) antagande om att dagens former för beslutsfattande är 
undermåliga; där EBP har rollen att modifiera grunden för besluts-
fattandet? Eller utgår synen på EBP från de vanligtvis rådande 
förutsättningarna vid offentligt beslutsfattande i en demokratisk kontext; 
där man från denna utgångspunkt söker hitta sätt att förbättra dagens 
beslutsformer? Det är viktigt att hålla sådana frågor i minnet under den 
fortsatta läsningen av denna rapport.  
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2. KRITIKEN AV EBP 

Även om det idag finns en viss skepsis kring det ideal som Lerner och 
Laswell (1951) gav uttryck åt för mer än 60 år sedan, nämligen att alla 
viktiga problem i ett modernt samhälle framgångsrikt kan lösas med 
vetenskaplig metod, är EBP ett uttryck för ambitionen att i högre grad 
underbygga offentliga beslut med ”evidens”. Men det finns också 
invändningar mot en okritisk syn på användning av evidens vid kollektivt 
beslutsfattande.  
 
Klein (2000) menar att de problemen som uppstår när man gör anspråk 
på ett mer evidensbaserat beslutsfattande är framför allt av två slag. För 
det första, förekommer ofta en mycket begränsad syn på vad som utgör 
evidens, där evidens framtagen genom forskning som uppfyller vissa i 
förväg definierade kriterier utgör normen för vad som kan accepteras 
som beslutsunderlag (vilket i sin tur gynnar viss typ av forskning). Det 
andra problemet är relaterat till en orealistisk syn på förutsättningarna 
för kollektivt beslutsfattande (policy) och hur detta kan underbyggas och 
i det sammanhanget en överdriven uppfattning om vad forskningen kan 
bidra med. Kollektiva beslut underbyggs visserligen av evidens, men inte 
nödvändigtvis av det slag som vetenskaplig forskning frambringar. 
Administrativ och politisk kompetens bidrar med en typ av kunskap som 
gäller vilka förslag som kan implementeras och om dessa kan accepteras 
av allmänheten. Det är därför föga realistiskt att påstå att forskning kan 
bidra med evidens i alla situationer, utan man bör istället fråga sig när 
och med vad forskningen kan bidra.  
 
Man bör enligt Klein (2000) skilja på bidrag från forskning som 
klarlägger (a) hur det aktuella problemet tar sig ut och omfattningen av 
detta, (b) de faktorer som kan antas ligga bakom problemet och (c) de 
lösningar och metoder som är möjliga och lämpliga att tillämpa för att 
påverka problemet. Eftersom kollektivt beslutsfattande inte alltid följer 
förutsedda mönster och det ofta kan vara ganska diffusa processer bör 
man därför fråga sig vilket bidraget kan vara i olika situationer. Det är 
inte alls säkert att forskningen kan svara på alla frågor som dyker upp. Vi 
kan alla vara överens om att kollektiva beslut bör underbyggas med 
evidens och att det är bra att förbättra kvaliteten på evidens, menar Klein 
(2000). Men forskningens representanter måste (a) acceptera att de inte 
i alla situationer företräder kunskap som utgör en överlägsen evidens, (b) 
framföra sina krav på erkännande och finansiering med viss ödmjukhet 
och (c) tillägna sig en mer sofistikerad uppfattning om den process 
genom vilken kollektiva beslut (policy) skapas, och (d) förstå att politik 
påverkar utfallet – vilket är helt rimligt i en demokrati.  
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Black (2001) konstaterar att forskningen hittills har haft förhållandevis 
liten påverkan på beslut om hur hälso- och sjukvården ska organiseras 
(governance policies) och hur resurser ska fördelas till olika service-
områden (service policies). Han menar att forskningsgenererad evidens 
har liten påverkan om man använder de kriterier som forskare vanligtvis 
använder. Hur resultat från forskning kan påverka beror på när i 
processen det används (jämför Klein ovan). Black (2001) listar ett antal 
skäl till att forskningsbaserad evidens i begränsad utsträckning har 
påverkat fördelningen av resurser till olika områden inom hälso- och 
sjukvård:  
 

 Beslutsfattare har andra mål än klinisk nytta (sociala, finansiella, 
strategiska, arbetsmarknadsmässiga eller väljarrelaterade). Beslut 
tillkommer i en miljö av konkurrerande målsättningar där följsam-
heten mot forskningsresultat bara är ett inslag.  

 Resultat från forskning avfärdas som mindre relevant (beroende på 
konkurrens mellan sektorar, strider mot tyst kunskap eller anses 
inte tillämpbar i aktuell miljö).  

 Avsaknad av konsensus om vad forskningens resultat visar (det är 
för komplext, ger upphov till motsättningar eller är föremål för 
olikartade tolkningar).  

 Beslutsfattare väljer att prioritera andra former av evidens än de 
som produceras genom forskning (personlig erfarenhet, lokalt 
genererad erfarenhet, intressenters syn på saken).  

 Den aktuella miljön eller organisationen är inte mottaglig för 
förändringar i den riktning som forskningens resultat pekar mot 
(hindras av tidigare eller pågående förändringar eller personalens 
förändringsbenägenhet).  

 Kompetensen hos de personer (”knowledge purveyors”) som ska 
överföra resultat från forskningen till beslutsfattarna är bristfällig.  

 
Det finns vissa indikationer på att det är lättare att påverka nationell 
policy än lokal. Det spelar roll om det finns konsensus om 
genomförandet av ett program (policy). Forskare tenderar också, enligt 
Black (2001) att ha en orimlig uppfattning om hur deras resultat kan 
påverka; att detta kan ske direkt i en specifik beslutssituation. Han 
menar att den uppfattning som tidigare lanserats av Weiss (1979) är mer 
realistisk när det gäller användning av evidens. Istället för att betrakta 
EBP som en kopia av EBM, men för samhällsfrågor, bör man inta en 
hållning där forskningsresultat tjänar främst som ”upplysning” (”the 
enlightenment model”) och som en del i en dialog mellan forskare och 
beslutsfattare.  
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Önskemål om att tillämpa EBP, så att forskningsgenererad evidens i 
högre utsträckning användas för att direkt underbygga kollektivt 
beslutsfattande, bygger oftast på helt felaktiga föreställningar om beslut 
och beslutsfattande i samhället, menar även Greenhalgh and Russell 
(2009). Ofta finns i kollektiva beslut inslag av etisk eller moralisk 
karaktär som inte kan reduceras till en fråga om bästa evidens. Om det 
finns sådana svagheter i forskningsgenererade evidensunderlag kan 
dessa inte påverkas genom mer forskning (t.ex. fler eller större studier).  
 
Processen där kollektiva beslut formas består inte av ett antal väl 
definierade steg med tydliga beslutspunkter. Och den evidens som ofta 
måste beaktas går vida utöver vad konventionell forskning kan produ-
cera. Därför blir termer som ofta används i sammahanget (som 
”knowledge translation” och ”getting evidence into practice”) helt 
missvisande eftersom de antyder att kunskap är något objektivt som kan 
lösa färdiga problem.  
 
Istället måste vi inse att många samhällsproblem ”konstrueras” genom 
diskussioner och förhandlingar, där bedömningar spelar stor roll för att 
peka ut lösningar. Man måste alltså göra vad Lindblom (1959) en gång 
kallade kontextberoende val i ljuset av ständig osäkerhet och konkur-
rerande värden. Greenhalgh och Russel (2009) avfärdar anspråken på att 
forskningsgenererad evidens, på det sätt som EBM förväntas fungera för 
individrelaterade beslut, ska kunna peka ut färdiga lösningar för hur 
resurser ska fördelas inom hälso- och sjukvård. Att forma kollektiva 
beslut inom hälso- och sjukvård och andra områden handlar i stor 
utsträckning om att tydliggöra och kontrollera krångliga problem 
(”framing and taming wicked problems”). EBP i anslutning till krångliga 
problem behandlas längre fram i rapporten i avsnitt 3.2.9.  
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3. STRATEGIER FÖR EBP 

3.1 Strategier för vem? 

Något förenklat kan man säga att debatten om hur EBP ska kunna 
realiseras åtminstone inledningsvis gick i två riktningar: att antingen 
lyfta fram faktorer som antas påverka förutsättningarna i forskar-
samhället, alternativt att betona faktorar som avser användarna av 
framför allt forskningsgenererad evidens. Underförstått i detta ligger att 
evidens kan överföras från en miljö till en annan och att de två kategori-
erna av faktorer egentligen inte samvarierar. Antingen gör man insatser 
bland producenter av evidens eller hos användarna! 
 

1. I sådana strategier som framhåller ”supply faktorer” är det betyd-
elsen av att satsa på utökad kapacitet för forskning och metoder för 
att sammanställa och överföra resultat av forskning till besluts-
fattare (en s.k. science push modell) som står i centrum. Det kan 
t.ex. handla om att forskare bättre ska förstå hur beslutsfattarna 
tänker, alternativt blir bättre på att förmedla sina forsknings-
resultat (Strydom m.fl. 2010). 

2. I strategier som betonar ”demand faktorer” handlar det istället om 
att påverka förmågan hos beslutsfattare att använda forsknings-
baserade underlag för att lösa problem (en s.k. demand pull 
modell) där frågan om hur beslutsfattaren upplever sina behov av 
underlag anses viktig liksom användarens kapacitet att ta till sig ny 
kunskap (Walter m.fl. 2005).  

 
Denna uppdelning återspeglas i viss utsträckning i modeller för hur 
forskningsgenererad evidens kan eller bör påverka utarbetandet av och 
genomförandet av policy som vuxit fram över tid. Vi kan här tala om tre 
olika generationer och i de tidiga varianterna finns tydliga inslag av 
”science push” medan de senare har blivit mer komplexa. Där lyfts mötet 
mellan avsändare och användare av evidens fram liksom faktorer i 
användarens miljö. Det handlar inte längre enbart om att överföra och ta 
emot evidens utan om att skapa förutsättningar i den aktuella miljön 
(Best m.fl. 2008). 
 

 Linjära modeller (1960- till 1990-talen) som fokuserar på metoder 
för överföring och spridning av forskningsresultat (”knowledge 
transfer” och ”research uptake”). 
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 Relationsmodeller (mitten av 1990-talet och framåt) som 
behandlar mötet mellan forskning och användare i t.ex. nätverk 
och genom bättre kommunikation (”knowledge exchange”). 
 

 Systemmodeller (2010 och framåt) som betyder hur kunskap blir 
en del av en organisation eller ett system genom dess kultur och 
normer (”organizational structures, processes and contexts”). 

 
En förflyttning från ett linjärt förhållningssätt till ett mer systeminriktat 
får konsekvenser för hur vi ska se på sambandet mellan forsknings-
resultat och beslutsfattande; om forskningen och dess resultat verkligen 
kan uppfattas som fristående från beslutsfattandet och därmed kan 
kommuniceras mellan t.ex. olika nivåer eller organisationer eller om 
kunskap alltid måste uppfatats som integrerad i en viss organisation.  
 
Vilka strategier som framstår som mest intressanta för att påverka 
möjligheterna att använda evidens vid kollektivt beslutsfattande avgörs 
därmed till stor del av hur vi uppfattar begreppet EBP. Det gäller både 
synen på vad evidens kan vara och vad det innebär att ta fram policy. För 
det första, om man menar att policy skapas genom ett specifikt beslut 
eller om det är något som växer fram över tid. För det andra, om vi med 
evidensbasering menar direkt instrumentell användning för ett visst 
beslut eller om det avser en indirekt användning där olika slags evidens 
kan påverka på olika sätt över en längre tid och i en utsträckt process, 
alternativt om vi accepterar att evidens också kan syfta till att ”upplysa” 
beslutsfattare, t ex för att ge olika perspektiv på ett beslutsproblem. För 
det tredje, om vi med evidens enbart avser vetenskapligt genererad 
kunskap eller om vi anlägger ett bredare synsätt på vad som kan räknas 
in i evidensbegreppet.  
 
Det bör betonas att faktiska försök i riktning mot EBP i olika länder 
naturligtvis inte strikt följer ovan redovisade trender utan kan ta sig helt 
andra uttryck eller förekomma som hybrider med inslag från olika 
modeller. En viktig fråga blir också vad vi faktiskt vet om framgången 
med olika strategier – något som behandlas längre fram i rapporten. Men 
först redovisas några exempel på olika strategier för EBP.  

3.2 Exempel på strategier för EBP 

Ursprunget till EBP är tanken att underbygga beslut med resultat från 
rigorös forskning. Vissa strategier tar sin utgångspunkt i ett sådant 
tänkande, medan andra vidgar perspektivet till relationen mellan aktörer 
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och vilken evidens som kan bli aktuell i vilken situation. En första grupp 
av strategier fokuserar på evidensen (1-4), en andra på betydelsen av 
förståelse av förhållanden hos användaren (5-6), en tredje grupp på 
interaktion mellan producenter av evidens och användare (7-8) och en 
fjärde grupp på ledarskap bland användare av evidens (9): 
 

1. Att öka tilltron till och användningen av resultat från forskning 
genom tillgång till för beslutsfattarna mer relevant evidens.  

2. Att förbättra metoderna för att sammanställa resultat från både 
kvantitativ och kvalitativ forskning, relevant för att belysa aktuella 
frågeställningar.  

3. Att vidga synen på vad som ska räknas som evidens tillsammans 
med metoder för att samla in och kombinera olika typer av 
kunskap.  

4. Att arbeta aktivt för att påverka synen på kunskap och balansen 
mellan olika typer av evidens. 

5. Att öka kunskapen om hur kultur och kontext (normer) hos 
användare av forskning kan påverka användningen.  

6. Att ta hänsyn till institutionella och politiska faktorer vid besluts-
fattande 

7. Att förbättra interaktionen mellan producent av och mottagare av 
forskning. 

8. Att använda sig av en ”kunskapsmäklare” mellan producent och 
användare av forskning.  

9. Att anpassa processen till krångliga problem i samhället, s.k. 
”wicked problems”. 

3.2.1 Att framställa mer relevant evidens 

Det tas ibland för givet att resultat från ”god” forskning talar för sig själv 
– att det förr eller senare kommer till användning. Synen på vad som är 
god och relevant forskning varierar givetvis och i vårt samhälle finns en 
stark övertygelse om att forskningen och därmed utvecklingen av ny 
kunskap gynnas av att forskarna själva formulerar sina problem och 
väljer sina metoder. I anslutning till växande förhoppningar om att i 
större utsträckning kunna tillämpa EBP visar det sig dock att bristen på 
”evidens” som beslutsfattarna efterfrågar utgör ett reellt problem. 
Tillgången till tydlig och relevant evidens från forskning uppfattas som 
ett viktigt hinder för användning (Oliver m.fl. 2014a). Det finns 
indikationer på att beslutsfattare sitter med en uppsjö av ”evidens” som 
visar sig mindre lämplig för att tackla aktuella problem (Jewell och Bero 
2008). Hur kan läget förbättras i det avseendet? Svaret är inte givet, men 
eftersom bristen på goda relationer och faktiskt samarbete mellan 
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forskare och beslutsfattare också lyfts fram som ett väsentligt hinder för 
att öka användningen av ”evidens”, kan svaret antagligen sökas i den 
riktningen (Oliver m.fl. 2014a). Det finns tendenser att forskare lastar 
över ansvaret för brister i användningen på beslutsfattaren och dennes 
organisation, men insikten om villkoren för beslutsfattandet och hur 
detta går till är tämligen dålig. Även om vi får fler studier där 
beslutsfattare och även forskare lämnar sin syn på hinder för och 
möjligheter med att använda evidens saknas märkligt nog – trots att 
diskussionen om EBP har många år på nacken – viktig kunskap om var, 
när och hur olika typer av evidens kan användas i beslutsfattandet och 
hur det kan påverka (Oliver m.fl. 2014b). Detta problem behandlas 
vidare längre fram i rapporten (Kapitel 4).  

3.2.2 Bättre sammanställningar av resultat 

Att göra sammanställningar (synteser) av forskningsresultat har blivit ett 
vedertaget sätt att skapa underlag för beslut, inte minst på hälso- och 
sjukvårdens område. Ett vanligt argument för att använda sig av 
sammanställningar där många olika studier/kunskapskällor ingår, är att 
det kan leda helt fel att förlita sig på enskilda studier. Detta eftersom 
studier kan vara påverkade av upphovspersonernas särskilda utgångs-
punkter (ibland diffusa), och kan därför ge en snedvriden bild av 
problemet, och kan dessutom visa på användning/effekt/nytta i bara ett 
visst sammanhang. Sheldon (2005) menar att relevansen för enskilda 
studier vid beslutsfattande kan vara låg eftersom man oftast får en 
ofullständig bild av hur olika program/interventioner verkar i olika 
miljöer med avseende på kostnader, nyttor och bieffekter. Samman-
ställningar av flera studier leder till större säkerhet. Inom hälso- och 
sjukvårdens område har systematiska sammanställningar blivit vanliga 
som grund för kliniskt beslutsfattande (en del av trenden mot evidens-
baserad medicin, EBM). Sådana sammanställningar handlar vanligtvis 
om att man genom en viss metod samlar ihop, kvalitetsbedömer och 
summerar studier som kan ge svar på frågan om en specifik intervention 
riktad mot en specifik målgrupp, tycks fungera – att den ger avsedd 
effekt. Men en sådan sammanställning kan inte ge ett uttömmande svar 
på frågan om det är önskvärt att införa metoden i en specifik miljö under 
specifika omständigheter.  
 
Eftersom relationen mellan evidens (från forskning och andra källor) och 
beslutsfattande är komplicerad – och därför också omdebatterad - är det 
inte säkert att det räcker med en slags sammanställning, menar Pope, 
Mays och Popay (2007). Förutom svar på frågor om effekter vill ofta 
beslutsfattare veta mer om förutsättningarna för en metod/ett program/ 
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en intervention. För mer komplexa frågeställningar behöver vanligtvis 
beslutsfattare en bredare uppsättning ”evidens” från inte bara 
kvantitativa och kvalitativa studier, utan också andra data, och upp-
fattningar från intressenter och experter. Det kan därför vara lämpligt att 
skilja på sammanställningar som har till syfte att erbjuda ”kunskaps-
underlag” respektive ”beslutsunderlag”. En sammanställning som syftar 
till att ordna aktuell ”kunskap” inom ett område saknar ofta den form av 
analys som behövs för att nå fram till ett beslut, hävdar Pope, Mays och 
Popay (2007). En sådan analys behöver hantera frågor som exempelvis: 
 

 Varför är detta ett problem? 
 Varför har problemet uppstått? 
 Hur framträdande är problemet jämfört med annat på besluts-

fattarnas agenda? 
 Hur förändras problemet över tid? 
 Hur ser konsekvenserna ut av problemet för olika grupper i sam-

hället? 
 Hur acceptabla är olika förändringar/interventioner för olika mål-

grupper och utförare? 

 
Det blir därför viktigt att ta ställning till om det lämpliga är en samman-
ställning för ”kunskap” eller för ”beslut”. Detta får konsekvenser för 
sättet att ta sig an uppgiften att ställa samman kunskap och val av metod 
för att göra en sammanställning. Systematiska sammanställningar 
(systematic reviews) som avser att stödja ett beslutsfattande som gäller 
val av program eller policy bör kanske använda sig av flera metoder; 
kvantitativa data som avser effekt men också icke-statistiska kvalitativa 
data som avser hur ställningstagande kan accepteras. Möjligheten att 
inkludera icke-forskningsbaserad ”evidens” i sammanställningar är 
visserligen inte ordentligt klarlagd, men dessa underlag är rimligtvis 
svåra att utesluta när beslutsfattandet gäller komplicerade frågor.  
 
”Synthesis can form part of a review for either knowledge or decision 
support, but knowledge support tends to be confined to summarising 
the scientific research evidence, while decision support includes some or 
all of the remaining analytical tasks required to reach a decision in a 
policy or management context.”  

(Pope, Mays och Popay 2007:21) 
 
Pope, Mays och Popay (2007) ger exempel på tre kategorier av samman-
ställningar: (a) sådana som utmärks av att evidensen presenteras 
kvantitativt, (b) där evidensen genomgår en kvalitativ tolkning och (c) 
olika blandformer. Till de förra hör t.ex. summativ innehållsanalys 
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(content analysis), kvantitativt analyserade fallstudier (quantitative case 
survey) och bayesianska analyser. Till den andra kategorin kan räknas t 
ex teorigenerering på empirisk grund (grounded theory), jämförande 
fallstudier (comparative case study). Den sistnämnda kategorin 
exemplifieras med den relativt vanliga tematiska analysen (thematic 
analysis), och en ”realistisk” syntes (relaist synthesis) med Pawson som 
främste företrädare, och som presenteras nedan (3.2.3), samt en ”hybrid” 
där kvalitativ och kvantitativ evidens kan kombineras, nämligen den s.k. 
EPPI-modellen3. Den sistnämnda utgår från en bred frågeställning och 
ett antal underfrågor. Dessa bildar utgångspunkt för två eller flera 
parallella synteser som riktas mot frågeställningar om effekter, lämplig-
het i viss kontext och förutsättningar för implementering. Ett exempel 
där studier om hälsosamma matvanor bland barn kombinerats finns i 
Thomas m.fl. (2003). 
 
Pope, Mays och Popay (2007) öppnar för möjligheten att i en och samma 
sammanställning kombinera olika metoder. De argumenterar mot att 
låta det gå slentrian i valet av metod för sammanställning. De menar 
också att det inledningsvis kan vara svårt att fastställa vilken metod som 
är lämplig eftersom man i detta läge inte vet vilka underlag (evidens) som 
bör ingå; något som bör klarna när frågeställningarna har tydliggjorts. 
Man bör därför ställa sig följande frågor: 
 

 Vilken metod/vilka metoder är lämpliga i denna sammanställning? 
 Hur kan metoderna relateras till frågeställningar? 
 Vad kan man vinna genom att använda en specifik metod eller en 

kombination av metoder?  
 I vilken ordning ska de olika metoderna tillämpas eller ska de 

användas parallellt? 
 Vem ska ansvara för analysen i de olika ansatserna? 
 När och hur ska resultaten användas? 
 Kommer de olika metoderna att ges olika prioritet i den slutliga 

analysen? 
 Är avsikten att integrera resultaten eller att kontrastera dem? 
 Vilken strategi ska användas om olika metoder ger olika svar på 

samma fråga? 

                                            
3 EPPI står för Evidence for Policy and Practice Information. Se vidare information från 
EPPI-Centre vid University College London http://eppi.ioe.ac.uk/ 
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3.2.3 En vidare syn på vad som utgör evidens 

Resultat från systematiska litteraturgranskningar framställs ibland som 
svaret på frågan om vad som ”fungerar” (”ger effekt”) och som därmed 
implicit talar om vilken ”evidens” som bör utgöra grunden för samhälls-
förändringar. Sociala processer är dock inte att jämföra med medicinska 
interventioner där systematiska granskningar av vetenskaplig evidens 
utgör ett fundament. Detta framhåller Ray Pawson som menar att sam-
bandet mellan evidens och sociala processer är mycket mer komplicerat 
än vad som ibland antas.  
 
Den systematiska litteraturgranskningen med dess verktyg ”meta-
analysen” syftar till att efter en strikt mall samla och analysera tidigare 
resultat i studier som uppfyller strikta krav på vetenskaplighet. I centrum 
står frågan om ”interventionen” kan sägas ge effekt; inte frågan varför 
denna effekt har uppstått i ett visst sammanhang. När det handlar om 
medicinsk forskning är den senare frågan rimligtvis klarlagd när kliniska 
studier genomförs.  
 
I sociala processer där man genom en metod eller ett program försöker 
påverka en specifik miljö är ofta frågan om varför förändringar över 
huvud taget uppstår särskilt relevant, och den behöver ofta klarläggas. 
Detta samtidigt som också behöver ta reda på om interventionen har 
någon ”effekt” överhuvudtaget, menar Pawson (2006). En samman-
ställning av resultat som ska användas som underlag för interventioner i 
samhället (ny policy) måste därför genomgående beakta teorier om var-
för ”interventionen” fungerar. Pawson argumenterar mot förenkling, 
standardisering och sammanslagning (aggregering) av resultat som en 
grund för sammanställning av användbar ”evidens”, likt det som före-
kommer i meta-analyser. Utifrån en förenklad hypotes, med frånvaro av 
programteori, med ett begränsat fokus på studiens specifika miljö och 
med ointresse för de val som de ansvariga för interventionen har gjort, 
kan inte meta-analysen lämna svar på frågan varför intervention 
fungerar och därmed inte heller varför den kan tänkas fungera på olika 
sätt i olika sammanhang. Därmed är en sådan typ av sammanställning 
olämplig som grund för ny policy.  
 
Som ett alternativ lanserar Pawson (2006) en metod för att åstadkomma 
en realistisk syntes av sådan kunskap som beslutsfattare behöver som 
grund för ny policy. Inte minst i hälso- och sjukvårdssammanhang där 
beslut om fördelning av resurser bortom individnivån är komplicerade 
kan den realistiska syntesen vara till hjälp (Pawson m.fl. 2005). 
 



 

 18 

I centrum för metoden står förståels för programteorin, alltså 
mekanismen bakom förändringar. Avsikten är att ta fram kunskap om 
hur och varför ett program fungerar, som kan användas som underlag för 
nya interventioner i andra sammanhang. Metoden kan delas in i ett antal 
steg, som påminner om de som ligger till grund för metaanalys av 
vetenskapliga resultat. Men tyngdpunkten är helt annorlunda eftersom 
Pawson inte vill addera (aggregera) resultat, utan istället vill plocka isär 
delarna i olika men likartade interventioner (disaggregera) för att se hur 
dessa fungerar.  
 
”Realist synthesis inhabits the real world of policy formation in which 
decision-makers know that, in attenpting to prompt change, 
programmes opearte through highly elaborate implementation 
processes, passing through many hands and unfolding over time. 
Realist reviews starts with a preliminary understanding of such 
processes, which it seeks to refine by bringing empirical evidence to 
bear on the various highways and byways of the initial theory map.”  

(Pawson 2006:93-94) 
 
Metoden kan förstås som en process där olika inslag kan behöva 
upprepas flera gånger. Man får föreställa sig att genomförandet sker i ett 
antal olika steg (se figur 1) som utvecklas över tid. I ett första steg 
identifieras frågeställningen med hjälp av en ”programteori”, varefter 
hypoteser testas med hjälp av fragmentariska data från olika studier, för 
att slutligen nå fram till en mer förfinad och ”realistisk syntes” som visar 
hur en intervention kan fungera under verkliga förhållanden.  
 
Pawson menar att man inte bör överdriva det ”linjära” i metoden även 
om den innehåller olika steg. Således är t ex momenten att identifiera en 
fråga för ”granskning” och att lokalisera och analysera data annorlunda 
jämfört med traditionell metaanalys. Avsikten är att sammanställa 
underlag från olika studier (syntetisera) för att förfina en teori om varför 
sociala förändringar fungerar i ett visst sammanhang. Man måste alltså 
ställa sig frågor som: vad är det i denna intervention som fungerar, för 
vem och under vilka omständigheter och slutligen, varför fungerar det? 
Utifrån de mönster som växer fram bildas ny användbar kunskap om vad 
som kan implementeras i en viss miljö. 
 
Pawson är påverkad av både Lindblom och Weiss (se kapitel 1) vad gäller 
synen på beslutsfattande och användningen av beslutsunderlag; den 
senare särskilt vad gäller synen på användning av evidens i en indirekt 
”upplysande” form vid kollektivt beslutsfattande. I det perspektivet är en 
”realistisk syntes” mer användbar än ”fakta” om vad som fungerar, 
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menar Pawson, väl medveten om att denna metod måste utvecklas 
vidare.  
 
”The models that form the end product of realist reviews are designed to 
speak directly to the choices that havet o be made in devisingo f 
reforming a programme. The conclusions are already refined. They are 
not simply evidence, they are explanations. They bring to life the 
resoning to be gone through in making decisions.” 

(Pawson 2006:169) 
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Figur 1. Sammaställning av olika faser i en realistisk syntes (efter Pawson 
2006:103). 
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3.2.4 Att kombinera flera typer av evidens 

Den traditionella hierarkin för forskningsresultat, där systematiska 
sammanställningar av främst randomiserade studier (RCT) placeras i 
första rummet och där insamlade attityder bland personal och vårdtagare 
betraktas som mindre pålitliga, har kommit att ifrågasättas. Ett 
argument mot en rangordning av detta slag är att denna generalisering 
evidens blir begränsande för beslutsfattare som behöver underlag med 
olika perspektiv. Det är en vanlig situation inte minst när fördelning av 
resurser till hälso- och sjukvård står i centrum. Glasby m.fl. (2007) 
menar att problemet idag inte främst är att fastställa vilken evidens som 
är ”överlägsen”, utan den stora utmaningen är att finna former för att 
använda och integrera olika slags beslutsunderlag.  
 
”In doing so, we need to embrace a broad definition of evidence, which 
recognises the contribution of different sorts of knowledge to decision 
making.” 

(Glasby m.fl. 2007:434) 
 
Som alternativ till en mer standardmässig indelning i kategorier, som 
rangordnas från 1 till 5 i tillförlitlighet, lanserar författarna en ny slags 
indelning av sinsemellan olika men sammantaget lika betydelsefulla 
kategorier av evidens (figur 2). Författarna menar att en beslutsfattare 
bör försäkra sig om att det finns tillgång till evidens av alla slag i en 
beslutssituation. Därför behövs metoder och processer som möjliggör för 
beslutsfattare att diskutera och integrera olika (multiple sources) typer 
av evidens i beslutsfattandet.  
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Figur 2. Tre viktiga kategorier av underlag för beslutsfattande (efter Glasby 
m.fl. 2007:434). 
 
Typ av evidens Exempel Hur bidrar det till 

ökad förståelse? 
Teoretisk kunskap Idéer, begrepp och 

modeller som används 
för att beskriva en 
intervention, till att 
förklara hur och varför 
den fungerar, och till 
att anknyta den till en 
större kunskapsbas 
eller ett ramverk. 

Förklarar teorin 
bakom interventionen, 
och att använda 
teorier om mänskliga 
eller organisatoriska 
beteenden för att 
utforska dess avsedda 
effekter, för att 
konstruera och testa 
meningsfulla 
hypoteser och överföra 
kunskap om 
interventionen till 
andra miljöer.  

Empirisk kunskap Information om 
faktisk användning av 
interventionen, dess 
effekt och resultat 
(outcomes) vid 
användning 

Förklarar hur 
interventionen tar sig 
ut i praktiken, och för 
att fastställa och mäta 
dess verkliga effekter 
och samband mellan 
interventionen och 
önskade resultat.  

Erfarenhetsbaserad 
kunskap 

Information om 
människors 
erfarenheter av service 
eller intervention, och 
samverkan den 
emellan. 

Visar människors 
(användare, personal 
och andra 
intressenter) 
erfarenheter av, 
åsikter om och 
reaktioner på 
interventionen, och 
visar hur det bidrar till 
förståelsen av 
interventionen och 
dess användning. 

 
Culyer och Lomas (2006) lyfter fram en process med inslag av diskussion 
och reflektion (en s.k. deliberativ process) för att i en beslutssituation 
hantera olika typer av evidens. De skiljer på tre slags evidens som inte 
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bör ställas mot varandra utan som alla har sin plats om de tillåts 
förmedla det som de är mest lämpliga för (Figur 3). 
 

Figur 3. Tre viktiga kategorier av underlag för beslutsfattande (efter Culyer 
och Lomas 2006). 
 
Vetenskaplig kontext-fri evidens Kunskap som pekar på generell 

användning 
Vetenskaplig kontextuell evidens  Kunskap som pekar på en faktisk 

användning 
Vardaglig evidens Kunskap som ger kontext för 

kontext-fri evidens och som ger 
möjlighet till evidens när 
vetenskaplig evidens saknas 

 
 
I den process som utgör ett led inför beslutsfattande är det önskvärt att 
sammanställa och kombinera dessa olika typer av evidens, menar Culyer 
och Lomas (2006). Därmed skulle man (i bästa fall) kunna integrera 
vetenskapliga analyser av t ex kliniska frågeställningar med frågor om det 
sociala sammanhanget och uppfattningar från intressenter som samlats 
in genom konsultation och flera olika former för deltagande. Författarna 
listar några omständigheter där de finner det särskilt meningsfullt att 
använda sig av en sådan process:  
 
Aspekter som gäller bredden i perspektiv 

 Evidens från mer än en vetenskaplig discplin berörs 
 Evidens från mer än en profession berörs 
 Intressenter har olika intressen i frågan 
 Det finns tekniska frågeställningar att lösa 
 Evidens är vetenskapligt kontroversiell 
 Evidens från en miljö ska tillämpas i en annan miljö 

 
Aspekter som gäller större sociala eller kulturella frågor 

 Frågor om resultat, nytta och kostnader går utanför det rent 
medicinska 

 Omfattande osäkerhet om värden och risker som behöver värderas 
och vägas 

 Det finns andra sociala och individuella värden som inte har 
undersökts vetenskapligt 

 Det finns frågor om jämlikhet och rättvisa 
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 Det finns frågor kring tillämpning och genomförande 
 En större offentlig eller professionell medverkan är önskvärd 

 
Ett problem i sammanhanget är att kunskapen om hur man utformar en 
för sammanhanget lämplig deliberativ process är begränsad. Vi behöver 
testa och lära oss mera om detta, anser Culyer och Lomas. De framhåller 
att för beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdens område är det viktigt 
att utveckla och tillämpa arbetsformer som kan kombinera och dra nytta 
av flera typer av evidens. 
 
”A deliberative process that exists to provide feasible and 
implementable guidance for healthcare decision makers ought to be 
informed by relevant scientific evidence, interpreted in a relevant 
context wherever possible with context-sensitive scientific evidence and, 
where not, by the best available colloquial evidence.” 

(Culyer och Lomas 2006:368) 
 
Ett exempel som författarna pekar på är National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) i Storbritannien som utvecklar evidens-
baserade riktlinjer om medicinska (och numera även sociala) metoder 
samt lämnar stöd och rekommendationer till beslutsfattare i hälso- och 
sjukvård. NICE interagerar med en mängd olika intressenter och lägger 
vikt vid att olika parter ska kunna framföra sin mening och att det ska 
finns tydliga förfaranden för omprövning av beslut. NICE använder sig 
även av ett medborgarråd som får uttala sig i principiellt viktiga frågor. 
NICE lyfts ibland fram som exempel på en ny form av dialoginriktad 
myndighet (Davies 2007).  

3.2.5 Bättre kunskap om kultur och kontext 

Dobrow m.fl. (2004) framhåller att förutsättningarna för användning av 
evidens vid beslutsfattande inte kan förstås utan att man tar hänsyn till 
den specifika situationen (kontextuella faktorer) i den aktuella organisa-
tionen. Författarna avfärdar föreställningen att evidens och den miljö där 
denna används (kontext) kan åtskiljas. Till den interna kontexten räknar 
de avsikten med beslutsfattandet, deltagarnas roller och processen för att 
nå fram till beslut. Sådana faktorer låter sig vanligtvis påverkas. Till den 
externa kontexten räknas inom hälso- och sjukvårdens område t.ex. 
demografiska och epidemiologiska förhållanden, erfarenheter inom och 
relationer med angränsande organisationer samt ideologiska och legala 
förhållanden. Externa faktorer är i regel svåra att påverka. Sammantaget 
avgör intern och extern kontext vad som i en speciell situation ska anses 
vara relevant evidens och hur denna kan användas. Kontexten inverkar 
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vid olika tillfällen: (a) när evidens ska identifieras och kanaliseras fram 
till ett ställningstagande, (b) när evidens ska tolkas och sorteras och (c) 
när evidens ska användas som underlag och motivera ett ställnings-
tagande i en fråga.  
 
En statisk syn på evidens är direkt olämplig menar Dobrow m.fl. (2004) 
och den måste anpassas efter sitt sammanhang. Det är särskilt viktigt att 
beakta detta vid tillämpning inom hälso- och sjukvårdssektorn. Evidens 
som svarar på frågor om klinisk tillämpning passar inte alltid för att 
besvara frågor om hur en organisation bör utformas och hur resurser bör 
fördelas. 
 
”With growing interest in evidence-based health policy, it has become 
increasingly clear that existing models of evidence-based decision-
making, focused solely on evidence, cannot adapt to the contextual 
features of broader policy environments.”  

(Dobrow et al 2004: 216) 
 
En väg att fördjupa synen på hur evidens kommer in i beslutsfattandet är 
att, som Best och Holmes (2010) förespråkar, tänka i systemtermer. Det 
innebär att fjärma sig från enkla modeller där kunskap uppfattas som en 
produkt som kan spridas i en organisation (linear models) eller något 
som påverkas av relationen mellan två självständiga aktörer, som 
forskare och beslutsfattare (relationship models). Ett systemtänkande 
innebär att man beaktar hur många faktorer bidrar till användningen av 
evidens eller utveckling av kunskap bland aktörer och hur dessa faktorer 
hänger samman. Aktörer samverkar i system som är formade av kultur, 
struktur, preferenser och kapacitet.  
 
Företrädare för en systemsyn talar mer om kunskap än om evidens och 
den är en sammansmältning av det som kallas tyst kunskap och explicit 
kunskap (t.ex. forskningsresultat). Dessa former av kunskap samvarierar 
och förstärker varandra. Förutsättningarna för utveckling av kunskap 
påverkas av t.ex. ledarskap, förekomsten av nätverk och kommunikation 
mellan individer och organisationer. Ett systemtänkande tenderar att 
göra frågan om kunskapsanvändning i organisationer till en mer 
komplicerad fråga än att enbart ”sprida” evidens till aktörer.  
 
Best och Holmes (2010:154) framhåller att ett systemtänkande, relaterat 
till kunskapsanvändning och beslutsfattande i organisationer, visar på 
nödvändigheten att anlägga ett bredare perspektiv: 
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 Det krävs samordnade åtgärder på flera nivåer för att åstadkomma 
förändring (individ, organisation, samhälle) 

 Det krävs förberedelser och resurser när man vill förstärka 
kunskapsbasen 

 Det krävs ett väl spritt och samverkande ledarskap med ansvar 
genom hela systemet 

 
Lomas och Brown (2009), som sammanställt resultat från intervjuer med 
tjänstemän i hälsoministeriet i en av Kanadas provinser, finner det 
viktigt att utgå från uppfattningar bland ”insiders” om hur evidens 
(främst vetenskapliga underlag) kan påverka beslut. Ett skäl till detta är 
att de flesta modeller för EBP utgår från perspektiv inom forskar-
samhället. Det är därför viktigt att ta reda på hur beslutsfattarna, eller 
som i detta fall, de som har till uppgift att sammanställa beslutsunderlag, 
tänker och vilka praktiska erfarenheter som finns. Författarna diskuterar 
tre former för användning av evidens: (a) för att påverka dagordningen 
(agenda setting), (b) för att utforma beslut inom nya områden 
(developing new policies) och (c) för att övervaka och modifiera 
existerande områden (monitoring and modifying existing policies).  
 
I det första fallet (a) har vetenskaplig evidens inte som främsta syfte att 
lyfta fram nya eller bortglömda frågor, utan snarare att validera 
betydelsen av frågor som har lanserats av olika intressenter. Betydelsen 
av evidens i detta fall är således ganska begränsad; det är inte forsknings-
resultat som får beslutsfattare – annat än undantagsvis  att initiera en ny 
fråga på den politiska dagordningen. I det andra fallet (b) får veten-
skaplig evidens rollen att minska osäkerhet och ge externt stöd för 
rekommendationer. Här kan forskningsresultat efterfrågas för att det 
passar in i beslutsprocessen. I det tredje fallet (c) efterfrågas resultat mer 
kontinuerligt där en långsiktig relation mellan beslutsfattare och forsk-
ning upplevs som viktig.  
 
Eftersom sättet att använda evidens skiljer sig mellan de tre formerna 
tyder det på att olika ”verktyg” behövs för att uppmuntra och stödja 
användningen av forskningsbaserad evidens, menar Lomas och Brown 
(2009). De påpekar samtidigt att förutsättningarna för EBP skiljer sig 
från vad som gäller för evidensbaserad medicin (EBM). När vi talar om 
EBP är det inte enbart resultat från forskning som påverkar använd-
ningen utan det krävs framför allt ett intresse i organisationen för ett 
forskningsinformerat tänkande och handlande.  
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”This observation underscores the need to sustain activities long enough 
that a cultural tipping point is reached in the policy organization, that 
the culture of action is replaced with a culture that combines action with 
evidence-informed thinking.”  

(Lomas och Brown 2009:922) 

3.2.6 Att hantera institutionella och politiska faktorer 

Mot bakgrund av två studier om hur evidens avseende cancerbehandling 
har hanterats på regeringsnivå i Australien (Flitcroft m.fl. 2011) och hur 
handlingslinjer (policy) för cancerscreening har utvecklats i tre länder 
(Flitcroft m.fl. 2014) pekar författarna på hur institutionella och politiska 
faktorer i hög grad tycks påverka användningen av evidens. Svårigheten 
ligger inte i att få evidens att finna vägar in i regeringskansliet, menar de, 
utan problemen uppstår i hanteringen av evidens fram till formeringen 
av policy. I en sådan situation är dock inte generella förslag om 
”deliberativa” processer, som bl.a. Culyer och Lomas (2006) förespråkar 
(se ovan) till mycket hjälp. Flitcroft m.fl. (2011) lyfter istället fram 
alternativ som bygger på faktiska erfarenheter från beslutsfattande i 
offentliga myndigheter.  
 

 En expertgranskning av olika typer av evidens inom en oberoende 
institution med förebild i den australiska myndigheten för beslut 
om läkemedelssubvention (PBAC). En liknande modell kan 
”skydda” oberoendet i den politiska miljön för offentligt besluts-
fattande.  

 En oberoende och framför allt öppen granskning av evidens av den 
typ som förekommer inom t ex National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE) i Storbritannien där experter, intressenter 
och lekmän kan delta.  

 En offentlig debatt genom organisationer och media för att sätta 
sökarljuset på en viss fråga. Avsikten är inte att få till en oberoende 
granskning utan att skapa opinion som kan påverka politiska 
beslutsfattare.  

 
Det som Flitcroft m.fl. (2011) markerar är risken att evidens kommer att 
hanteras i en process som saknar öppenhet och där ett begränsat antal 
intressenter ges möjlighet att påverka. Ett grundläggande problem under 
vägen fram till ställningstagande, beslut och implementering, är ofta 
brister när det gäller att väga samman olika former av evidens. Enligt 
Flitcroft m.fl. (2014) saknas ofta viktiga perspektiv:  
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”Evidence transfer was focused at the start of the policy process – but 
there was decreasing opportunity för expert, stakeholder or public 
feedback during vital phases of policy formation and resource 
allocation.” 

(Flitcroft m.fl. 2014:446) 
 
I en riktig beslutsprocess är det inte typen av evidens eller de argument 
som följer av denna som avgör hur evidensen kommer att hanteras i 
formuleringen av policy. Frågor om huruvida evidensen uppvisar effekt 
eller kostnadseffekt blir inte avgörande, utan kommer att hanteras 
tillsammans med överväganden avseende praktisk tillämpning i aktuell 
kontext (fungerar det hos oss med rimliga kostnader), politiska ställ-
ningstaganden (har det stöd bland alla beslutsfattare), om det påverkar 
framtida implementering (finns stöd hos de som ska verkställa beslutet) 
och om slutanvändarna (finns stöd hos individer och grupper som 
kommer att beröras). Flitcroft m.fl. (2014) skissar på hur man i olika 
situationer skulle kunna säkerställa att tillgänglig evidens av olika slag 
blir beaktad i beslutsprocessen. De menar dock inte att viss typ av 
evidens därmed ska garanteras en större betydelse än något annat 
underlag. Avsikten är att ge exempel på arrangemang för att få tillstånd 
en ordentlig genomlysning av beslutsunderlag. Dessa måste självklart 
anpassas till olika politiska och praktiska omständigheter.  
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Figur 4. Arrangemang för att hantera evidens i olika situationer (efter 
Flitcroft m.fl. 2014:449). 

 
Typ av modell Fördelar Passar till Förebild 
Oberoende 
expertgranskning 
av evidens, 
fastställd i lag 

Innebär en öppen 
granskning där 
andra experter kan 
framföra 
invändningar och 
rekommendationer 
publiceras öppet 
med väl 
underbyggda skäl 

Är relevant för 
avgränsade och 
mycket tydliga 
beslut, som t.ex. 
prissättning och 
subventionering av 
läkemedel 

PBAC, Australien 

Oberoende 
granskning av 
evidens genom 
experter och 
intressenter  

Låter synpunkter 
från experter 
kompletteras med 
andra perspektiv 

Kan passa för 
granskning av 
evidens kring effekt 
och kostnadseffekt, 
men är särskilt 
användbar vid 
frågor om vilken 
intervention som 
är bäst i ett visst 
sammanhang  

NICE, 
Storbritannien  

Granskning av 
evidens genom 
medborgare 

Möjliggöra stor 
variation i 
deltagande och 
olika perspektiv 

Kan användas för 
att utmana 
rådande 
uppfattningar och 
tillföra nya 
infallsvinklar 

Försök med t.ex. 
medborgarråd, 
medborgarjury och 
fördjupad 
opinionsunder-
sökning (se 
Garpenby 2001 för 
exempel) 

 
Även om det finns exempel på hur institutionella och politiska faktorer 
påverkat hanteringen av evidens saknas exempel på hur detta för-
hållande skulle kunna hanteras, menar Flitcroft m.fl. (2014). För att öka 
möjligheten för olika former av evidens att beaktas behövs arrangemang 
för öppen granskning genom alla steg av beslutsprocessen. 

3.2.7 Bättre interaktion mellan forskare och användare 

Antaganden om att beslutsfattare och forskare ser på omvärlden på helt 
olika sätt (the science-policy interface) är vanligt förekommande liksom 
att detta får implikationer för möjligheten att tillämpa EBP. Av detta 
följer inte att kommunikation mellan dessa aktörer är omöjlig, men 
representanter för forskarsamhället uppmanas lägga vikt vid hur man t 
ex kommunicerar sitt budskap. Underförstått är att beslutsfattare saknar 
förmåga att ta till sig innehållet eller kan missförstå eller misstolka detta 
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(Strydom m.fl. 2007). Det hävdas ibland att försök att skapa partnerskap 
för EBP stupar på avsaknaden av ömsesidig respekt mellan parter med 
olika bakgrund och en oförståelse för de olika villkor som präglar 
forskarsamhället jämfört med den miljö där offentliga beslutsfattare 
återfinns (Briggs 2006). Ett flertal varianter av s.k. interaktiva strategier 
som avser att länka ihop representanter för forskning med beslutsfattare 
existerar. 
 
Interaktiva strategier utgår från antaganden om att det inte räcker med 
att resultat från forskning sprids utan att förutsättningarna för EBP 
påverkas genom samspelet mellan forskare och användare. Genom 
interaktion stärks möjligheten att användarna bättre kan tillgodogöra sig 
forskning och forskarna bättre kan anpassa sig till användarnas 
perspektiv (Walter m.fl. 2005). Vanliga hinder för partnerskap mellan 
forskning och användare som har identifierats är följande: 
 

 Tid och praktiska insatser som behövs för att skapa varaktiga 
relationer 

 Skillnader i kultur, mål, information, tidsramar, makt, språk och 
incitament 

 Frågor om kontroll och inriktning av projekt 
 
Walter m.fl. (2005) som gjort en genomlysning av studier avseende 
forskningsanvändning menar att det finns starka indikationer på att 
interaktiva strategier kan vara verkningsfulla. Men eftersom studierna 
avser helt olika sammanhang och samhällssektorer kan det vara svårt att 
generalisera resultaten. Trots denna begränsning finns några entydiga 
observationer: 
 

 Forskningsresultat måste anpassas för den specifika kontexten: 
efter målgrupp, möjliggöra diskussion om implikationer. 

 Att användaren känner sig som ”ägare” av forskningen och dess 
verktyg, är viktigt. Detta talar för fortgående interaktion över tid. 

 Personlig kontakt är viktigt för att underlätta användning och allra 
bäst kan resultatet bli om det bland användarna finns individuella 
entusiaster (”product champions”).  

 En ordentlig analys av förutsättningarna för att forskningsresultat 
ska kunna tillämpas är viktigt. 

 Ett tydligt ledarskap på både övergripande och projektnivå kan 
underlätta för integration av forskning 

 Användning av forskning måste integreras i existerande organisa-
toriska system och praktiker. Alla nyckelpersoner bör involveras. 
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Anpassning till lokala och nationella krav underlättar användning 
av forskning.  

 
Föga överraskande visar det sig att de strategier som framstår som mest 
framgångsrika för att få till stånd ökad användning av forsknings-
genererad evidens är de som är väl förberedda: de har resurser, arbetar 
med att integrera olika kompetenser och kombinerar olika situations-
anpassade inslag (multifaceted interventions). Ett problem med den typ 
av översikt som Walter m.fl. (2005) representerar är dock att den 
anlägger ett mycket brett perspektiv på användning av evidens; som 
grund för kollektiva beslut (policy) och i praktiskt tillämpning i t.ex. 
hälso- och sjukvård. De har således sammanställt och dragit slutsatser 
om ”effective methods for implementing evidence-based policy and 
practice (EBPP)”. 
 
Ett illustrativt exempel är tillämpningen av allehanda riktlinjer i hälso- 
och sjukvården, där evidensbasen kan variera liksom användningen, 
eftersom de kan utgöra grund beslut såväl på gruppnivå som på 
individnivå. Inom detta fält finns gott om sammanställningar, som t.ex. 
Wye och McClenahan (2000) och Grimshaw m.fl. (2004) som visar att 
kombinationer av strategier tycks vara mest framgångsrika, samtidigt 
som de pekar på behovet av en situationsanpassning.  

3.2.8 Bättre mötesplatser genom ”mäklare” 

Detta är ett område som har fått ökad uppmärksamhet under de senaste 
10 åren (Oliver m.fl. 2014a). Arbetssättet innebär att en ”kunskaps-
mäklare” (”knowledge broker”), som kan vara en person eller 
organisation, agerar för att underlätta användning av forskningsresultat i 
en ”normal” beslutsmiljö.4  
 
Kunskapsförmedling där en person eller organisation utgör mellanled 
mellan forskning och praktik ingår i ett större komplex av aktiviteter som 
är tänkta att bidra till bättre forskningsanvändning (som internationellt 
går under namnet ”knowledge transfer”). Det speciella med kunskaps-
mäklare är positionen som ”mellanled”, men aktiviteterna i sig är inte 
unika för just denna metod eller arbetsform (som att sammanställa, 
överföra, förmedla och underlätta tillämpning av kunskap). Ibland har 
mellanledet i ”kunskapsmäklandet” mer rollen att underlätta interaktion 
mellan parter än att förmedla själva kunskapen. Det är inte i alla 

                                            
4 Ursprunget till kunskapsförmedling i den aktuella formen (”knowledge brokering”) finns 
inom privat sektor, men intresset att använda arbetsformen i offentlig sektor har ökat de 
senaste 10-15 åren (Roth 2003).  



 

 32 

sammanhang ens självklart att den kunskap som ska användas av de 
personer som mäklaren möter alltid behöver vara forskningsbaserad 
(Roth 2003). Det måste framhållas att förmedling av kunskap genom en 
”mäklare” ingalunda är en entydig aktivitet inom t.ex. hälso- och 
sjukvård – det kan förekomma många olika varianter. Ett svenskt försök 
med drag av ”kunskapsmäklande” genomfördes i Östergötland under 
åren 2011-2012. Ett evidensbaserat material sammanställdes och 
överfördes till kliniska enheter i hälso- och sjuk-vården genom en serie 
av dialogmöten (Falk m.fl. 2014).  
 
Ett land som arbetet mycket med att utveckla former för kunskaps-
mäklande inom hälso- och sjukvård är Kanada där flera försök har 
genomförts. År 2003 gav CHSFR5 ut en rapport som syftade till att 
tydliggöra fenomenet ”kunskapsmäklande” genom att kartlägga tillämp-
ningar nationellt och uppmuntra till användning av denna metod. Där 
trycks framför allt på att ”kunskapsmäklande” handlar om att samman-
föra människor, att bygga relationer, att kartlägga behov av kunskap och 
utbyta idéer (CHSFR 2003).  
 
Ward m.fl. (2009) har efter en genomgång av litteraturen på området 
identifierat tre olika former för ”mäklande” av kunskap. I den första 
varianten, ”knowledge management”, ligger tyngdpunkten på att 
underlätta framtagande, spridning och användning av kunskap. Det är 
väl känt att passiv spridning av evidens till beslutsfattare inte är särskilt 
meningsfull (Grimshaw m.fl. 2008). I denna form av ”mäklande” är det 
kunskapen som står i centrum: uppgiften är antingen att utifrån 
praktiska problem hitta lämplig kunskap som pekar fram mot en lösning 
(i vissa fall att stimulera till kunskapsbildning/forskning) eller att hitta 
nya vägar för att göra kunskap tillgänglig för användare genom lämplig 
”förpackning” och spridning. Ett exempel på denna form är ”the evidence 
check system” som tillämpats av sjukvårdsmyndigheten i New South 
Wales (NSW) i Australien för att utveckla samarbetet mellan forskare och 
beslutsfattare under ledning av en ”mäklare” kring specifika strategier för 
behandlingsfrågor, t.ex. diabetes (Martinez and Campbell 2007).  
 
I den andra formen, ”linkage and exchange”, framhävs betydelsen av 
mötet mellan forskning och praktik. Det kan ske genom att underlätta 
interpersonell kommunikation i mindre eller större skala. I denna form 
är fokus inte på kunskapen utan på mötet mellan människor och 
kommunikation dem emellan. Lyons m.fl. (2006) visar hur man i Kanada 

                                            
5 CHRF står för Canadian Health Services Research Foundation och är en s k non-profit 
organization med uppgift att bygga nätverk mellan olika intressenter inom det kanadensiska 
sjukvårdsystemet, initiera utbildning och forskning och försöksverksamhet. Se 
http://www.cfhi-fcass.ca.  
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har prövat en modell där ”mäklare” har samlat grupper av beslutsfattare 
och forskare för att förstärka kommunikationen kring utvecklingen av 
strokevården.  
 
Slutligen, har vi den form som kallas ”capacity building”, där avsikten är 
att förbättra förmågan bland praktiker/beslutsfattare att använda 
kunskap. Det kan ske genom att lära praktiker formulera sina vardags-
problem i forskningsfrågor som sedan kan besvaras genom hänvisning 
till forskningsresultat. En annan variant är att lära forskare framföra sitt 
budskap i mötet med praktiker. Robeson m.fl. (2008) redovisar ett 
försök i Kanada där ”mäklare” med kompetens i bl.a. informations-
sökning samverkat med beslutsfattare för att stärka deras förmåga söka 
och tolka evidens.  
 
De svagheter med arbetsformen som beskrivs är dels att det inte alls är 
självklart vad inslaget av förmedling ska omfatta och dels att det ofta 
saknats utvärderingar av effekter. Med dessa brister i åtanke har Ward 
m.fl. (2009) tagit fram ett ramverk som kan användas vid genomförandet 
av interventioner och utvärdering av ”kunskapsmäklande”. Efter en 
litteraturstudie utarbetades ett ramverk som därefter testades praktiskt i 
ett antal arbetsgrupper som hade uppgiften att pröva ”kunskaps-
mäklande” varefter modellen reviderades utifrån praktiska erfarenheter.6 
Modellen består av fem komponenter som är centrala för alla former av 
kunskapsanvändning. Dessa är (a) att identifiera kommunicera och 
renodla det aktuella problemet, (b) att överväga egenskaper kring den 
kunskap som ska användas, (c) att analysera den miljö (kontext) där 
kunskapen ska användas, (d) att planera och genomföra åtgärder för 
överföring och tillämpning av kunskapen, (e) att överväga hur kunskapen 
kan användas.  

3.2.9 Att leda mot EBP vid krångliga problem 

När man vanligtvis föreställer sig hur evidens ska kunna underbygga 
kollektivt beslutsfattande (policy) framträder vanligtvis en bild där 
kunskap om främst effekter av interventioner/metoder/reformer är det 
centrala. Man tänker då att lösningen på problemet som ska åtgärdas är 
entydig eftersom problemet redan är klargjort. Så kan det mycket väl 
vara i många fall (en skola behövs därför att det finns skolpliktiga barn i 
området eller sjukvården behöver införa en effektiv metod för att 
undanröja ett medicinskt problem då detta är känt och oönskad). Sådana 

                                            
6 Detaljer kring framtagandet av modellen finns redovisade i Ward m.fl. 2010. Författarna 
använder uttrycket ”template” som snarats kan översättas med ”mall”.  
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problem utmärks av att de berörda organisationerna har erfarenhet av 
dem och det finns rutiner för att hantera dem.  
 
Men många frågor eller problem i samhället som förväntas bli föremål 
för kollektiva beslut är mycket komplicerade och det finns ingen självklar 
förståelse för vad som är den bästa lösningen. Det är inte ens säkert att 
det finns en entydig uppfattning om hur problemet tar sig ut och hur det 
ska avgränsas. I det fallet är det svårt att direkt applicera forsknings-
baserad evidens eftersom både problemet och målet inte är tydligt utan 
diffust och kanske ifrågasatt. Denna typ av frågor eller problem, som på 
svenska kan benämnas ”krångliga problem”7, har en engelsk term som 
lanserades redan på 1970-talet av Rittel och Webber (1973), nämligen 
”wicked problem”. Den andra kategorin där lösningarna framstår som 
enkla och rutinmässiga brukar kallas ”tame problems”.  
 
Ett ”krångligt problem” utmärks av att det är komplext, saknar en 
naturlig slutpunkt och dessutom att det är svårt att hitta lösningar för att 
gripa sig an det. Rittel och Webber (1973) som är bland de första att 
systematiskt diskutera denna typ av problem menar att de känns igen på 
följande: 
 

1. Det finns inget självklart sätt att uttrycka ett krångligt problem; 
själva definitionen på problemet kan vara ifrågasatt.  

2. Krångliga problem har ingen självklar lösning. 

3. Lösningar på krångliga problem är inte ”rätt” eller ”fel”, utan 
uppfattas enbart som ”bra” eller ”dåliga” bland olika intressenter. 

4. Det finns inget enkelt eller entydigt sätt att testa lösningen på ett 
krångligt problem. 

5. Varje föreslagen lösning är omöjlig att återkalla när den väl är 
genomförd, vilket gör det svårt eller omöjligt att testa lösningar och 
lära sig av misstag för att hitta nya angreppssätt.  

6. Krångliga problem har inte en tydlig uppsättning av lösningar eller 
en tydlig mängd acceptabla lösningar.  

7. Varje krångligt problem är i grunden unikt.  

8. Varje krångligt problem är också ett symtom på ytterligare 
problem. 

9. Oenighet om vad som utmärker ett krångligt problem kan tolkas på 
många olika sätt. 

                                            
7 Jag har valt den svenska termen ”krångligt problem”, väl medveten om att det engelska 
ordet ”wicked” är mångtydigt och skulle kunna ges en ännu mer kärnfull svensk betydelse.  
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10. Den som har ansvar för lösningen har en utsatt position eftersom 
det sällan finns acceptans för initiativ eller försök som misslyckas.  

 
Man föreställer sig ofta att ”krångliga problem” utmärks av osäkerhet i 
termer av risker, konsekvenser och förändring av innehåll. Men 
osäkerhet behöver inte i sig vara ett kännetecken på ett ”krångligt 
problem”, menar Head (2008) eftersom en betydande osäkerhet finns i 
nästa alla samhällsfrågor som tarvar på en lösning. Istället är det den 
höga graden av osäkerhet, tillsammans med stor komplexitet i form av 
många inblandade organisationer/nivåer, tillsammans med tydliga 
skiljelinjer i synsätt, ståndpunkter och värderingar, som gör ett problem 
”krångligt”. Skilda värderingar förekommer naturligtvis i många 
samhällsfrågor – det är också en del i ett demokratiskt system – men för 
krångliga problem finns konflikter kring idéer och värderingar i 
strukturer och processer och institutionella arrangemang.  
 
Exempel är krångliga problem i anslutning till hälso- och sjukvård, som 
inte bara är komplexa utan också kan utmärkas av divergerande åsikter 
om hur problemet ska tolkas och därmed vilka lösningar som är 
lämpliga, kan vara ojämlikhet i vården (vad det står för och hur det ska 
åtgärdas) (Vårdanalys 2014) och inte minst ojämlikhet i hälsa i samhället 
(varför det uppstår och vad man bör göra åt det) (Östsam 2014). Ett 
annat exempel som behandlas nedan gäller fördelning av resurser i 
hälso- och sjukvård (vad är rättvist) (Carlsson och Waldau 2013).  
 
Vilka strategier har tillämpats för att komma till rätta med krångliga 
problem? En strategi kan vara att utveckla kapacitet i de ansvariga 
organisationerna, t.ex. så att dessa bättre kan förstå och utveckla nya 
former av incitament för att påverka samhället. Gamla former som 
lagstiftning, reglering och stöd/bidrag har fortfarande en plats men 
krångliga problem kräver ofta nytänkande för att påverka individer och 
grupper. En annan strategi handlar om bättre koordinering mellan och 
integrering av organisationer ansvariga för att identifiera, tolka och 
utveckla lösningar för problem. En tredje strategi tar fasta på de många 
uppfattningar som kan finnas i synen på vad som utgör problemet och 
hur det ska förstås. Strategin handlar om att engagera intressenter och 
medborgare för att genom dialog lösa motsättningar. En verklig 
förståelse av problemet kräver ofta flera perspektiv och därför ett brett 
deltagande i analysen (APSC 2007, Head 2008).  
 
Hur kommer evidens in i bilden vid krångliga problem? Eftersom ett 
”krångligt problem” inte har någon given avgränsning och det inte alltid 
finns någon tydlig bild av vad som utgör problemet och därmed 
lösningen är inte ingången till användningen av evidens given. Om 
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uppfattningen är att upphovet till ett specifikt ”krångligt problem” är 
avsaknad av tillräcklig vetenskaplig kunskap (underförstått att problemet 
kan lösas den vägen) blir följden att lösningen utformas i riktning mot 
mer forskning. Men om grunden till problemet istället formuleras som 
avsaknaden av en gemensam uppfattning om vad som karaktäriserar 
problemet ligger det närmare till hands att utpeka dialog, samtal eller 
medling som lämplig väg framåt. I ett sådant läge kan evidens om hur t 
ex en dialog arrangeras vara det mest relevanta. Man måste alltså vara 
öppen för att den synen på problemet kommer att styra hur detta 
behandlas och därmed också avgöra om och hur evidens tillförs och 
vilken evidens som kan bli aktuell.  
 
Som framgår ovan har det varit främst tre strategier som kommit att 
tillämpas för att ta sig an ”krångliga problem” där kunskap förekommer 
mer indirekt. Det är som Head (2008) menar, inte först och främst 
kunskap om vilka definierade lösningar (metoder/interventioner) som 
har bäst effekt eller är mest kostnadseffektiva som efterfrågas vid 
”krångliga problem”. En diskussionsrapport från regeringen i Australien 
(APSC 2007) visar att det är annan slags evidens eller kunskap som 
efterfrågas. Sådan kunskap kan vara forsknings- eller erfarenhets-
genererad eller ha sitt upphov i nya former för konsultation och dialog. 
Det är kunskap om: 
 

 Hur myndigheter och organisationer bättre kan samverka för att 
belysa krångliga problem ur nya perspektiv vilket också innefattar 
kunskap om hur man involverar olika intressenter och medborgare.  

 Det kan vara kunskap som förmedlas genom utbildning och träning 
avseende hur man tänker kring krångliga problem och åstad-
kommer förändringar i samhället.  

 Det kan också vara kunskap om hur en debatt kring sådana 
problem kan utformas för att bringa klarhet. 

 
Forskningsbaserad kunskap behövs, menar Head (2008) men f.f.a. för 
att ta reda på samband mellan faktorer som är relevanta för att förstå och 
lösa ”krångliga problem”, men också kunskap om hur man skapar bra 
processer för att nå konsensus kring sådana problem.  
 
Inom hälso- och sjukvården är resursbrist ett kontroversiellt område i 
den meningen att det ofta finns divergerande uppfattningar om vad som 
är den bästa lösningen. Det är också ett komplext område med en stor 
grad av osäkerhet om tillvägagångssätt och legitimitet. Williams m.fl. 
(2012) anser att resursfördelning/prioritering i hälso- och sjukvård är ett 
i grunden ”krångligt problem” eftersom det kan tolkas på många olika 
sätt. Problemen med resursbrist och fördelning av resurser är inte 
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entydiga och kan brytas ner på många frågor där vissa kan anses 
”krångliga” medan andra kan uppfattas som ”tama”. För de tama kan det 
vara relativt enkelt att hitta en relevant lösning (även om genomförandet 
kan vara tidsödande). Exemplet i figur 5 visar hur ett problem kan brytas 
ner på olika delområden som i sin tur kan bli föremål för olika lösningar. 
Det blir avgörande för i vilken riktning problemet tolkas eftersom 
lösningarna kräver helt olika kompetens och tillvägagångssätt. I de fall vi 
står inför ”krångliga problem” menar Williams m.fl. (2012) att det krävs 
en särskild kunskap och kompetens för ledarskap av processen. Eftersom 
problemet inte är givet, som i de fall där mer ”tekniska” lösningar är 
lämpliga, är första steget att samla relevanta intressenter med olika 
perspektivför att nå fram till en gemensam tolkning av problemet.  
 

Figur 5. Typ av problem och lösning (efter Williams m fl 2012:111). 
 
Problem Problemets natur Lösning 
Avsaknad av evidens Tam Teknisk 
Avsaknad av förmåga 
att tolka evidens 

Tam Teknisk 

Ofullständiga 
outcome-mått 

Tam Teknisk 

Oklar beslutsprocess 
och kriterier för denna 

Tam & Krånglig Teknisk och Adaptiv 

Avsaknad av 
deltagande från 
patienter och 
medborgare 

Tam & Krånglig Teknisk och Adaptiv 

Komplex 
implementering av 
beslut 

Tam & Krånglig Teknisk och Adaptiv 

Avsaknad av 
uppmärksamhet från 
viktiga intressenter 

Tam & Krånglig Teknisk och Adaptiv 

Olika mål och 
värderingar 

Krånglig Adaptiv 

Avsaknad av stöd från 
viktiga intressenter 

Krånglig Adaptiv 

Orealistiska 
förväntningar från 
intressenter 

Krånglig Adaptiv 
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4. EVIDENS OM EBP 

Som redogjorts för ovan har intresset för att tillämpa ett kollektivt 
beslutsfattande underbyggt av det som vanligen benämns ”evidens”, eller 
i vissa fall ”kunskap”, tilldragit sig ökat intresse. Man kan fråga sig 
varifrån intresset kommer: från forskarsamhället eller från beslutsfattare 
ansvariga för kollektiva beslut. I vissa sammanhang hävdas att det finns 
ett ”gap” mellan viktig kunskap och det beslutsfattarna verkligen 
”använder” sig av. Outtalat är då uppfattningen att det idag sker en 
underanvändning av nyttig ”evidens” (liknande den underanvändning 
där kliniska beslutsfattare inte till fullo sägs använda relevant klinisk 
evidens). Bakom detta finns också ett antagande om att beslut på grupp- 
eller samhällsnivå blir ”bättre” av sådan, ofta opreciserad, ”evidens” – 
och i förlängningen att samhället därmed kan utvecklas i en mer önsk-
värd riktning. Den evidens som hänvisas till är ofta producerad av 
vetenskapssamhället. Med tanke på det stora intresset för frågan finnas 
dock förvånande många oklarheter kring vad EBP egentligen står för och 
hur ett kollektivt beslutsfattande kan utvecklas i riktning mot EBP. Mot 
bakgrund av tre relativt nyligen publicerade översiktsartiklar på området 
(Innvær m.fl. 2002, Orton m.fl. 2011 och Oliver m.fl. 2014a) resonerar 
Oliver m.fl. (2014b) kring vad vi egentligen vet i denna fråga. De 
uttrycker en skeptisk hållning till många påståenden om EBP som de 
anser vara alltför dåligt underbyggda. De tre översiksartiklar som 
refereras pekar samtliga på två områden som väsentliga i anslutning till 
bättre förutsättningar att utveckla EBP, nämligen: 
 

 Personliga relationer och kontakter mellan producenter av 
forskning och användare av forskningsresultat framstår som viktiga 

 Om forskningsresultaten ska användas behöver dessa vara tydliga 
och lättillgängliga 

 
Men det visar sig också att synen på vad som ska räknas som relevant 
”evidens” vid kollektivt beslutsfattande väsentligen skiljer sig åt mellan 
beslutsfattarna och forskarna. Ett grundläggande problem visar sig vara 
att det mesta av de rekommendationer som finns tillgängliga för hur EBP 
ska förstås och utvecklas bygger på studier där såväl beslutsfattare som 
forskare uttalat sig om hur de tror att läget är och hur de anser att det 
borde vara. Det som finns tillgängligt är alltså mer undersökningar av 
attityder till EBP än studier av hur beslutsfattandet går till och hur 
”evidens” (av olika slag) kan spela roll i olika situationer i verkligt 
beslutsfattande. Alltför många studier utgår från en okritisk syn på 
”användning” av evidens som inte tycks återspegla hur beslutsfattare 
egentligen ser på och vill använda evidens. Detta trots att Weiss (1979) 
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redan på 1970-talet påpekade det självklara att det finns olika former för 
användning av forskningsresultat; inte bara ”instrumentell användning” 
som huvudsakligt underlag för beslutsfattandet. Oliver m.fl. (2014b) 
menar att det finns ett fundamentalt problem när diskussioner och 
rekommendationer om EBP utgår från en implicit och diffus bild av vad 
”evidens” eller ”kunskap” är liksom vad ”användning” står för. Vi riskerar 
att cementera en stereotyp bild av både producenter och användare av 
”evidens” och relationen dem emellan. Vi riskerar därmed att fastna i ett 
tänkande kring ett imaginärt ”gap” mellan två världar som måste 
överbryggas med olika strategier för att få ”evidens” på plats.  
 
En uppenbar svaghet i många av de arbeten som förespråkar EBP är 
enligt Oliver m.fl. (2014b) att de inte lyckas visa varför och hur kollektiva 
beslut skulle bli ”bättre” om beslutsfattarna använder en viss ”evidens”. 
Bland de eldsjälar som argumenterar för EBP finns tyvärr många gånger 
en alltför ytlig syn på kollektivt beslutsfattande. Resultatet av detta blir 
studier som på ett okritiskt sett försöker argumentera för EBP. Istället för 
att i detalj uppehålla sig vid frågor om vilken evidens som är lämplig, hur 
denna ska framställas och vilka hinder som kan observeras och vilka 
faktorer som tycks underlätta användning, borde man skaffa mer genuin 
kunskap om det kollektiva beslutsfattandet och därmed öka förståelse 
om hur evidens kommer in i detta beslutsfattande (policyprocessen). 
 
”Instead of repeating studies of perceptions of barriers and facilitators 
of use of research evidence, appropriate methods must be used to 
answer questions about when, why, how and who finds what type of 
knowledge sound, timely and relevant at different stages of the policy 
cycle.” 

(Oliver m.fl. 2014b:8) 
 
Med udden riktad mot forskarsamhällets ointresse för det kollektiva 
beslutsfattandets villkor argumenterar författarna för mer utvecklade 
metoder att studera hur evidens används i praktiken. En enkelspårig syn 
på hur beslutsfattandet borde utvecklas för att passa evidensen för inte 
saken framåt. 
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5. DISKUSSION 

Den litteratur som behandlar ett evidensbaserat kollektivt besluts-
fattande (EBP) har vanligtvis nobla ambitioner som går ut på att – även 
om det inte alltid är klart utsagt – åstadkomma bättre lösningar på 
aktuella samhällsproblem och – kanske också i förlängningen – ett bättre 
samhälle. Det står dock inte alltid klart hur vägen från ”evidens” via ett 
bättre beslutsfattande fram till bättre lösningar på samhällsproblem och 
dess genomförande ser ut. Ibland – alltför ofta – blir det oklart vilken 
”evidens” som åsyftas och var i beslutskedjan den ska in för att 
åstadkomma exakt vad, när och hur. Kritiken mot EBP har– som framgår 
av kapitel 2 i denna rapport – varit omfattande, även om utgångs-
punkterna för kritiken varierar högst påtagligt. En vanlig kritik är att 
kollektivt beslutsfattande är alltför komplicerat för att kunna under-
byggas med bara en form av ”evidens”; den typ som talar om ”what 
works”. Invändningarna tenderar då att bli av två slag; (a) att före-
språkarna av EBP bygger sina framställningar på en i grunden felaktig 
bild av hur kollektivt beslutsfattande går till, eftersom de problem som 
ska lösas inte kan specificeras i förväg utan snarare växer fram 
(konstrueras) genom en interaktion bland många olika aktörer som också 
selekterar sin evidens (ett empiriskt argument) och (b) att de som före-
språkar mer EBP bortser från att värderingar, makt och förhandlingar 
måste tillåtas spela en viktig roll vid kollektivt beslutsfattande i en 
demokrati (ett normativt argument). 
 
Om vi accepterar bilden av kollektivt beslutsfattande som något 
komplext och inte alltid entydigt bör vi också acceptera att förut-
sättningarna för EBP kan variera från en beslutssituation till en annan. 
Redan på 1970-talet gjorde Weiss en uppdelning mellan direkt 
(instrumentell) användning av forskningsgenererad evidens (särskilt när 
denna har skapats för att svara på en särskild fråga) och indirekta former 
för användning såsom fördjupad förståelse för fenomen i samhället eller 
som grund för nytänkande kring problem, processer och lösningar.  
 
Ett första steg att hantera ”komplexiteten” vid beslutsfattande är att som 
Klein (2000) skilja på ”evidens” – som då rimligtvis kan vara av olika 
slag – för att (a) ringa in det problem som ska lösas, (b) för att ta reda på 
vad som orsakar problemet och (c) se vilka lösningar som kan vara 
lämpliga för att påverka problemet. Man skulle kunna tillägga att det 
också (åtminstone i vissa fall) kan vara lämpligt att ta reda på vilka 
lösningar som visat sig fungera i liknande sammanhang (effekter) och om 
vi dessutom vet något om hur vi ska kunna få lösningarna på plats i ett 
visst sammanhang (implementering). Ibland finns dock inga väl 
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genomförda studier av sådana effekter som man kan tänkas efterfråga. 
Det är av det skälet som Pawson (2006) vill tona ner betydelsen av den 
traditionella ”metanalysen”, med dess systematiska sammanställning av 
effekter, och istället vill utveckla en mer ”realistisk” syntes som kan 
hjälpa till att förstå vad som kan fungera i det aktuella sammanhanget.  
 
En fråga som ständigt dyker upp är vilken ”evidens” som framstår som 
mest relevant för beslutsfattaren. Det finns en tämligen bred uppfattning 
om att beslutsfattaren måste uppfatta ”evidensen” som användbar. Pope 
m.fl. (2007) understryker att man vid kollektivt beslutsfattande måste 
inse att det behövs olika former av evidens som kan ge svar på olika 
frågeställningar som sträcker sig från problemuppfattning och orsaker 
till problemet över till lösningar och dess acceptans bland intressenter 
och de som ska genomföra förändringar. Den redovisade genomgången 
visar att det finns en uppsättning strategier som – visserligen med olika 
utgångspunkter – fokuserar på frågan vilken ”evidens” som ska 
underbygga kollektivt beslutsfattande. De bygger alla på insikten om att 
evidens måste vara relevant (för beslutsfattaren) men flera författare 
menar också att synen på vad som kan räknas som ”evidens” bör 
breddas. En förutsättning för att kunna förändra sammansättningen av 
evidens kan vara att bättre insikt i de villkor som utmärker besluts-
fattandet och beslutsfattarens miljö. Detta leder oss vidare mot strategier 
där beslutsfattaren tillsammans med ”producenten” av evidens kommer 
fram till vilken typ som behövs i en viss situation.  
 
En väg framåt kan vara via ”interaktiva strategier”, som dock är en 
ganska diffus samling, vilka är tänkta att överbrygga olika synsätt mellan 
producenter av evidens (i första hand inom forskarsamhället) och 
beslutsfattare. Genom den sammanställning som Walter m.fl. (2005) 
redovisar framträder en fragmentarisk bild av sådana strategier. En 
variant som fått ökad uppmärksamhet, är användandet av ”kunskaps-
mäklare”. Arbetsformen är dock inte entydig utan sträcker sig från enkel 
överföring av ”kunskap” till mer avancerade former av samverkan och 
insatser för att förbättra kapaciteten bland beslutsfattare att använda 
tillgänglig evidens. Den modell som Ward (2009) lanserat utgår från att 
”problemet” först behöver identifieras och renodlas innan man 
bestämmer sig för vad som är relevant evidens. Dobrow m.fl. (2004) 
framhåller dock att det inte vid kollektivt beslutsfattande är möjligt att se 
evidensen som något som är fristående från sitt sammanhang. Lomas 
och Brown (2009) visar hur evidens kan fylla helt olika behov hos 
beslutsfattare. I vissa fall kan det, som Culyer och Lomas (2006) och 
Glasby m.fl. (2007) visar, finns behov av vetenskaplig mer generell 
kunskap, medan det i andra fall är strikt situationsanpassad eller 
erfarenhetsbaserad evidens som efterfrågas. Vid krångliga problem 
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(wicked problem) är det, som bl.a. Head (2008) och Williams m.fl. 
(2012) framhåller, viktigt att först söka kunskap för att skapa 
grupperingar som kan ringa in problemet, för att därefter gå vidare för 
att söka annan typ av evidens.  
 
Framför allt framstår det som viktigt att inte hemfalla åt enkla lösningar 
på hur forskningsgenererad evidens ska kunna medverka till ”bättre” 
policy. Användningen av forskning kan ta sig flera olika uttryck. Ett 
första steg är att förstå var och hur ”evidens” kan användas av besluts-
fattare (Lomas och Brown 2009, Oliver m.fl. 2014b). 
 
”In this sense, no general framework of improving the use of research is 
likely to offer guidance to the specific functions of research for policy 
advice.” 

(Lomas och Brown 2009: 917) 
 
Lomas och Brown (2009) visar hur extern evidens kan aktualiseras vid 
tre olika tillfällen under den process som avser kollektivt beslutsfattande 
(policy). För det första, när förändringar initieras (agenda setting) kan 
evidens användas till att (a) upplysa om angelägna eller bortglömda 
frågor som bör uppmärksammas och (b) för att validera frågor som 
redan lyfts av olika intressenter. För det andra, kan evidens användas vid 
utvecklingen av underlag till förändringar för att (a) stödja rekommenda-
tioner och (b) för att hjälpa t ex politiker att validera rekommendationer 
från tjänstemän. För det tredje, kan evidens användas till att kontrollera 
och påverka redan pågående förändringar (policy), främst genom 
utvärderingar. Sammantaget visar detta på betydelsen av att skapa en 
relation mellan producenter av och användare av evidens som sträcker 
sig hela vägen från problemformulering till implementering (Lomas 
2000, Janamian m.fl. 2014, Oliver 2014b). Att utveckla användbara 
relationer av detta slag framstår som en viktig utmaning om EBP ska 
kunna bli något mer än önskedrömmar och retorik.  
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6. SLUTSATSER 

Att använda mer av kunskap eller evidens för att underbygga kollektivt 
beslutsfattande framstår idag som attraktivt. Vem vill motsäga på-
ståendet att mer kunskap (i opreciserad form) är önskvärd för att forma 
vårt samhälle? När man går vidare mot att försöka precisera vad ett 
evidensbaserat kollektivt beslutsfattande (evidence-based policy eller 
EBP) innebär blir det emellertid inte alldeles enkelt. Det finns visserligen 
litteratur som ser på relationen mellan evidens och lösningar på sam-
hällsproblem som entydlig; att det handlar om att ta reda på ”what 
works”. Sammanställningen i denna rapport tyder dock på att frågan om 
hur man kan gå i riktning mot EBP är mer komplicerad än så. Om vi 
håller oss till hälso- och sjukvårdens område handlar det om mer än att 
överföra samma evidens och förhållningssätt som vid evidensbaserad 
medicin (EBM).  
 

 I Sverige har betydelsen av en ”kunskapsbaserad hälso- och 
sjukvård” betonats i officiella dokument, t.ex. den s.k. Dagmar-
överenskommelsen mellan staten och sjukvårdshuvudmännen, 
åtminstone sedan mitten av 1990-talet. Ambitionen i dessa 
dokument är mer omfattande än att enbart främja ett evidens-
baserat kliniskt beslutsfattande (EBM). Man kan tolka innehållet 
som att evidens av olika slag ska användas för att utveckla ledning 
och styrning av hälso- och sjukvård på såväl politisk som verksam-
hetsnära nivåer.  

 Intresset för EBP har också ökat i många länder under de senaste 
decennierna, med fokus på att stärka användningen av forsknings-
baserad kunskap, vilket skett samtidigt som synen på ledning och 
styrning förändrats inom den offentliga sektorn. 

 Det är dock inte självklart hur EBP ska förstås eftersom man kan 
hitta såväl smala som mer vidsträckta definitioner av detta begrepp 
liksom modeller som utgår från olika antaganden om hur evidens 
kan användas vid beslutsfattande.  

 Den faktiska kunskapen om hur EBP verkligen fungerar är täm-
ligen begränsad. Befintliga översiktsartiklar pekar ut två områden 
som väsentliga för att påverka förutsättningarna att tillämpa EBP, 
nämligen: (a) personliga relationer och kontakter mellan produ-
center av forskning och användare av forskningsresultat och (b) 
åtgärder för att göra forskningsresultaten tydliga och lättillgängliga 
så att dessa kan användas.  

 Huvuddelen av denna rapport har ägnats åt ett antal olika 
strategier som lanserats för att underlätta en utveckling i riktning 
mot EBP. Dessa kan förenklat delas in två kategorier: de som 
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fokuserar på vad som ska utgöra ”evidens” respektive de som 
uppehåller sig vid förutsättningarna för att skapa kollektiva beslut 
(policy).  

 Strategier som går ut på att framställa – för beslutsfattarna – mer 
relevant forskning och förbättra metoderna för att sammanställa 
och överföra evidens relaterad till aktuella samhällsfrågor har ett 
begränsat perspektiv på EBP.  

 Sådana strategier som betonar vikten av att producenterna av 
evidens ökar sin kunskap om beslutsfattarnas villkor, inklusive 
vilka institutionella och politiska faktorer som kan påverka 
användandet av evidens, innebär ett steg bort från ett smalt 
perspektiv på EBP med tonvikt på framtagandet av evidens. 

 Sådana strategier som handlar om att föra samman producenter 
och användare av evidens, där t ex ”kunskapsmäklande” är en 
variant, betyder att perspektivet på EBP har vidgats till ett mer 
interaktivt förhållningssätt.  

 Ett ytterligare breddat perspektiv på EBP utgör sådana strategier 
som fokuserar på framtagningen och användningen av evidens vid 
komplexa och ”krångliga” problem (wicked problem), där 
beslutsfattaren inte endast förutsätts använda evidens utan f.f.a. 
tillämpar ett ledarskap för att mer förutsättningslöst identifiera 
evidens med hjälp av en mångfald aktörer.  

 En skiljelinje går mellan strategier som har en mer avgränsad syn 
på vad som utgör evidens — fokus ligger vanligtvis på forsknings-
resultat — och sådana strategier som bygger på antaganden om att 
EBP främjas genom en breddad syn på vad som utgör evidens.  

 En breddad syn på evidens vid kollektivt beslutsfattande behöver 
dock inte innebära att forskningsgenererad kunskap ges en under-
ordnad roll. Det kan istället tolkas som att det krävs en mer 
avancerad förståelse för hur olika kunskapsformer kan komplettera 
varandra vid kollektivt beslutsfattande i samhällsfrågor.  

 Utmaningen ligger i att hitta nya former för relationer mellan 
producenter av evidens och beslutsfattare och en mer sofistikerad 
syn på när och hur evidens av olika slag kan understödja kollektivt 
beslutsfattande.  
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