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Viljan att 
göra nytta

Att förlita 
sig på egen 
erfarenhet 

Risker och 
metodutveckling

Utgå från 
data

Rening! 
Upplysning! 

Trovärdigt men 
svåranvändbart

HUVUDARGUMENT

Rätt insats är den som gör nytta

Vi kan inte veta om en insats gör nytta ..

… enbart baserat på erfarenhet

… enbart genom att följa en evidensbaserad 
metod till punkt och pricka

VÄLVILLIGT MED FEL?
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FRAM TILL BÖRJAN AV 
1990-TALET 

REKOMMENDERADES
BARN ATT SOVA PÅ MAGE. 

MED NYA
REKOMMENDATIONER

HALVERADES RISKEN FÖR 
PLÖTSLIG

SPÄDBARNSDÖD
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cognitive_Bias_Codex_-
_180%2B_biases,_designed_by_John_Manoogian_III_(jm3).jpg

MÄNNISKOR SKYDDAR DET VI TROR
OSS VETA
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ATT DRA FÖRHASTADE OCH FELAKTIGA 
SLUTSATSER OM ORSAKSSAMBAND ÄR 

MÄNSKLIGT  

Vi ser samband som inte existerar

• Vi antar orsakssamband när det handlar om korrelationer

• Post Hoc, Ergo propter Hoc: Efter detta, därför av detta:  Vi 
misstar tidsordning som orsakssamband

• Svårt att utesluta alternativa förklaringar (förväntanseffekter, 
spontan återhämtning etc) 

• Vi drar slutsatser baserat på små och snedvridna 
utfall

• Vi lyssnar på andra – kunskap är social

e.g. Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan.

Jag funkar så att jag behöver göra det till mitt eget. Även om 
man kommit fram till något i forskningen, så kan jag avfärda 
det om jag inte erfarenhetsmässigt har sett det här, om det 
inte stämmer överens med min bild. Då kan man prata hur 
mycket man vill om evidens: Jag köper det inte. Men om det 
däremot bekräftar min erfarenhet så köper jag det med hull 
och hår

Chef i socialtjänsten

Mosson, R.,Hasson, H., Wallin, L., & von Thiele Schwarz, U. (2016). Exploring the role of line managers in implementing 
evidence-based practice in social services and older people care. British Journal of Social Work, 
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KONFIRMATIONSBIAS?
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http://chainsawsuit.com/comic/archive/2014/09/16/on-research/
Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan.

Det är väl där min lilla fråga kommer in, kring det där med 
evidens… Om man verkligen bestämmer att det är ett väldigt 
snävt spektra av metoder som är ok, då vet inte jag om jag kan 
få alla att brinna för en ny metod om man tycker att den 
gamla är jätterolig och man har satsat mycket energi 
på det 

Socialchef

Bäck A, Hasson H, von Thiele Schwarz U, Richter A. (2019). Aligning perspectives? – Comparison of top and 
middle-level managers’ views on how organization influences implementation of EBP. British J of Soc Work, bcz085
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SUNK COST FALLACY
– POT COMMITTED? 

13

TANKAR?

December 8, 2022 14

ATT FÖRLITA SIG PÅ 
ERFARENHET 

- EN GREKISK TRAGEDI 

15

Viljan att 
göra nytta

Att förlita sig på 
egen erfarenhet 

Vi behöver vetenskapliga 
metoder!!

RCT

Skada och 
ineffektivitet 

Felbedömningar av 
orsakssamband 

TIDIGA EXEMPEL PÅ FÖRSÖK ATT BRINGA 
ORDNING:

DANIEL 1:12-14

12 Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar, och låt giva oss 
grönsaker att äta och vatten att dricka. 

13 Sedan må du jämföra vårt utseende med de ynglingars som 
hava ätit av konungens mat; och efter vad du då anser må du 
göra med dina tjänare.»

14. Och han lyssnade till denna deras begäran och gjorde ett 
försökt med dem i 10 dagar

15 Och efter de tio dagarnas förlopp befunnos de vara fagrare 

att skåda och stadda vid bättre hull än alla de ynglingar som hade

ätit av konungens mat. 

16

17

Dunn, P. M. (1997). James Lind 
(1716-94) of Edinburgh and the 
treatment of scurvy. Archives of 
Disease in Childhood-Fetal and 
Neonatal Edition, 76(1), F64-F65.

Charles Sanders Peirce 1839 –1914 
Filosof, matematiker, kemist, psykolog
Experiment, blindning kring 1880
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TILLFÖRLITLIGHET HANDLAR OM ATT
UTESLUTA ALTERNATIVA FÖRKLARINGAR

8 december 2022 20

8 december 2022

VÄGEN FRÅN FORSKNING TILL PRAKTIK – I 
TEORIN

Primär-

studier

Kunskaps-
samman-
ställning

Rekom-
mendation

Dis-
semination

Implemen-
tation

ATT ANVÄNDA FORSKNINGSEVIDENS I 
PRAKTIKEN – VILKA ÄR UTMANINGARNA? 

December 8, 2022 22

FORSKNINGEN
ÄR TVETYDIG
ELLER VISAR
ATT INGA 

METODER ÄR
EFFEKTIVA

23

INGA INSATSER

Det finns ju evidens fo ̈r hur man ska jobba med dem som 
missbrukar cannabis under en la ̊ng tid. Men om man tittar pa ̊ va ̊rt 
uppdrag a ̈r det ju ocksa ̊ att jobba med unga som inte missbrukat 
sa ̈rskilt la ̈nge, men som a ̈nda ̊ beho ̈ver va ̊ra insatser. Fo ̈r dem finns 
ingen evidensbaserad metod, vad jag vet. Hur ska vi go ̈ra med 
dem? Na ̊got ma ̊ste vi ju göra, annars tappar vi en grupp som det 
a ̈nda ̊ ho ̈r till va ̊rt uppdrag att hja ̈lpa.

Chef fo ̈r en missbruksenhet 

8 december 2022 24 25

DE MAN TRÄFFAR I VARDAGEN 
HAR OFTA FLERA PROBLEM, 

INSATSER FOKUSERAR PÅ ETT

“Det är ju så komplext det här… Våra klienter, det är ju 
ofta personer med multiproblematik, där flera processer, 
metoder egentligen går in. Det är liksom inte bara 
evidensbaserade metoder rörande psykiatri utan det är ju 
även missbruk, och så de som dessutom har olika 
[funktionsnedsättningar]. Så det är inte så jäkla enkelt. När 
man ändå ska ha en evidensbaserad metodik som man 
jobbar efter.”
Chef inom socialtjänsten
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Metoderna genomförs väl så gott
man kan på ett så likvärdigt sätt. 
Men det är omöjligt att göra exakt
samma sak med olika personer. 
Utan man måste ju anpassa sig till 
dom olika klienterna också
Ansvarig forskare för en interventionsstudie

26

von Thiele Schwarz, Förberg, Sundell & Hasson (2018). Colliding ideals – An interview study of how intervention researchers 
address adherence and adaptations in replication studies. BMC Medical research methodology.

27

NYTTAN FÖR EN ENSKILD KLIENT?

UTFALL ELLER NYTTA?

28 8 december 2022 29

EVIDENSEN KANSKE INTE PASSAR 
KONTEXTEN

…Självklart måste du göra anpassningar! Vi kan aldrig ta 
något som har utvecklats i stora städer som Stockholm 
och köra på det;  vi måste anpassa det 

Första linjens chef i socialtjänsten; norra Sverige

8 december 2022 30

KONTEXTEN KAN FÖRÄNDRAS SÅ ATT 
INSATS INTE LÄNGRE GÅR ATT GENOMFÖRA 

SOM DET VAR TÄNKT

…ja, alltså, våra lokaler är ju för små
för att vi ska kunna hålla avstånd … 
och ingen vill ju ändå träffas fysiskt. 
Och digitala träffar … helt plötsligt
hoppar barnet in i rummet.

31
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32 33

EVIDENSEKVATIONEN
THE VALUE EQUATION

Hasson, H., & von Thiele Schwarz, U. (2017). Användbar Evidens. 
Om följsamhet och anpassningar. Stockholm: Natur & Kultur

von Thiele Schwarz et al . (2019). The Value Equation: Three 
complementary propositions for reconciling fidelity and 
adaptation in evidence-based practice implementation. BMC 
health services research, 19(1), 1-10.

FÖR ATT VÄLJA RÄTT INSATS KRÄVS

Vetenskapligt baserat kunskapsunderlag som säger att en viss 
insats har en viss effekt för en viss åkomma, för en viss grupp av 
patienter och i ett visst sammanhang 
Flay et al., 2005; Harms-Ringdahl, 2006

35

SÅ DET FINNS SVÅRIGHETER MED ATT 
ANVÄNDA FORSKNINGSEVIDENS …

December 8, 2022 36

… OCH DET 
FINNS RISKER 
MED ATT INTE
GÖRA DET . .
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ATT FÖRLITA SIG PÅ RCTS
- EN GREKISK TRAGEDI? 

39

Viljan att göra 
nytta

Fokusera på 
tillförlitlighet Fatta beslut baserat på 

data 

Uppföljning och 
kritiskt tänkande!

Skada och 
ineffektivitet 

Väl utvärderade metoder som inte 
kan användas som planerat i 
ordinarie verksamheter 

TANKAR?

December 8, 2022 40

MÖJLIGHETERNA ATT FATTA RÄTT BESLUT 
KAN STÖDJAS PÅ FLERA NIVÅER

41

ANVÄNDBAR UTVÄRDERING AV INSATSER

Ger kunskap om kärnkomponenter och
programlogik (förändringsteori) , 
implementeringsstrategier och kontext
genom att

• Beskriva, analysera eller testa dem

Bedrivs i praktisk verskamhet, med typiska
snarare än optimala patienter och använder
utfall som är viktiga i praktiken

Görs tillsammans med praktiken

42

THE USEFUL RESEARCH TYPOLOGY

DESCRIBE ANALYSE DESIGN 

Intervention Describe core components and 
programme logic (intended and 
actual)

Analyse impact of core 
components and test the 
pathways outlined in 
programme logic

Design to test variation in 
content and dose 

Implementation 
activities

Describe type and function of 
implementation activities (planned 
and actual)

Analyse impact of 
implementation activities 
on outcomes

Experiment with, and tailor 
implementation activities 

Context Describe the context and 
motivate why certain aspects are 
important 

Analyse how context 
factors moderates 
outcomes

Design to test matching 
intervention to known 
moderators 

Design to test intervention 
in clinical practice 

Outcome Include implementation outcomes, 
and outcomes based on program 
logic that matters to research 
users. Report all outcome.
Monitor unintended 
consequences

Analyse how intervention, 
implementation activities 
and context interacts to 
produce outcomes

Study trends by using time-
series data

8 
dece
mber 
2022

Ulrica von Thiele Schwarz 43

Hasson, H., Leviton, L., von Thiele Schwarz, U. (2020). The useful evidence typology for making clinical 
research more useful: consideration on process, context, implementation strategies and outcomes. BMJ 
Medical Research Methodology. 20:133

ANVÄNDBARA REKOMMENDATIONER OCH
RIKTLINJER

… bevarar mer information om vad som 
fungerar för vem när 

… tar hänsyn till trovärdighet och användbarhet 
parallellt

… beskriver hur flexibla insatserna är 

… hanteras på rätt nivå i systemet

… är integrerade i datasystem som användas i 
mötet med patienten

44
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LOKAL UPPFÖLJNING

• Att följa arbetet och utfallet nära

• Nyttan ger riktning,  annan data ger signaler 
om man är på rätt väg

• Data-drivet

• Följ upp i syfte att förbättra, inte värdera

8 december 2022 46

UPPFÖLJNING 
VARDAGSUTFORSKNING

• Formulera hypoteser 

• Gör hypoteserna observerbara och 
resultatet tolkningsbart

• Inhämta och tolka data

• Ta hjälp av andra

47

KRITISKT TÄNKANDE
OMDÖME

DATA

• Vågar vi se oss själva och våra antaganden?
• Vågar vi undersöka om våra antaganden är 

sanna?
• Kan vi skilja på antaganden, erfarenheter och 

kunskap som är systematiserad och delad? 

von Thiele Schwarz, Hasson, Wallin (2021) Tillförlitlig och relevant kunskap för 
sjuksköterskor. Om vetenskap och beprövad erfarenhet. Natur & Kultur

8 december 2022 48

LÖSNINGEN KAN 
INTE BARA VARA 

BÄTTRE 
IMPLEMENTERING

52

• Tack för mig (Post-its)
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