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The Scientification of Politics 

It has become a truism that we are living in a knowledge society. Knowledge has become an ideal 

which can be used to formulate expectations and demands in a wide range of fields. The subject of 

this Master’s thesis is the relation between knowledge and politics. The thesis consists of three 

analytical parts which each takes on one aspect of the problem. Three different analytical 

approaches are used, but the ontological basis of the thesis is mainly inspired by Niklas Luhmann’s 

theory of social systems. 

The first analytical part is based on the archeology of knowledge and investigates the historical role 

of knowledge in social politics. With help from analytical tools developed by Michel Foucalt, it is 

shown how knowledge becomes an increasingly important factor in the construction of social 

politics. During a period of approximately 150 years the role of knowledge in social politics 

changes from a basis for political discussion to a more or less independent authority, which can 

legitimize prioritization or changes in ways of administrations.  By the late 1990’s and the early 

2000’s a new scientific way of observing the management of social politics develops: It is no longer 

enough to produce (positive) effects, it has to be evident, that the effects are a result of the effort, 

which is made. This demand is met by the introduction of evidence based management, which 

makes scientific standards an ideal in the administration of social politics. 

The second analytical part investigates the strategy to eliminate homelessness in Denmark as a 

concrete case of handling a social problem with an evidence based approach. Luhmann’s theory 

about social systems makes up the main part of the theoretical framework of this part of the 

analysis. The analysis shows that, in this case, the evidence based approach constructs a series of 

demands in the administration of the strategy to eliminate homelessness in Denmark. These 

demands evolve around the need for better solutions on the basis of more accurate knowledge.  

When science intervenes in politics, politics becomes a matter of scientific calculation instead of 

political decisions and struggles. This results in a undermining of the political, because knowledge 

conquers the power to point out both problem and solution.  

The third and final analytical part is based on the case of evidence based social politics in Odense, 

Denmark. Theoretical thoughts from Slavoj Žižek are drawn in to show how ideas about knowledge 

and evidence limits the way politics can be practiced. In the case of evidence based politics in 

Odense, we see that both the social political actions and the steering tools are formed by scientific 

standards. As an ideological phantasm, evidence becomes the way that politics are made possible by 

pointing towards new possibilities of improvement.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”So great is the Force of Laws, and of particular forms of Government… that 

Consequences as general and as certain may be deduced from them, on most Occasions, 

as any which the Mathematical Sciences can afford us.”1 

 

      - David Hume (1742) 

 

 

 

”Truth is not by nature free – nor error servile… its production is thoroughly imbued with 

relations of power”2 

 

      - Michel Foucault 

 

 

 

 

 

 

 

”Evidensstigen” på forsiden er hentet fra www.sfi.dk. 

                                                 
1 Willinsky 2008: 55 

2 Flyvbjerg 1996: 119  
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1. del 

 

Indledning 

Forestillingen om, at vi lever i et videnssamfund, er efterhånden blevet et honnørord i den 

daglige tale. Det er et af de foretrukne mærkater, som mange debattører og politikere tager 

i brug, når de vil beskrive udfordringerne og mulighederne i det samfund, der omgiver os. 

I videnskabelige tidsskrifter og aviser bliver der publiceret artikler om vidensledelse, 

videnarbejde, vidensdeling og organisationers vidensbehov. Viden er med andre ord 

blevet et ideal, der kan bruges til at formulere forventninger og krav til alt fra 

virksomhedsledelse til tandlægebehandling. Samtidig er viden altid viden om noget, og 

den vil have forskellige funktioner og formål afhængig af, hvor kravet om viden 

formuleres fra. I det videnskabelige system er frembringelse af ny viden et mål i sig selv. 

Uden for det videnskabelige system vil produktion af viden være koblet til et væld af 

forskellige funktioner. I et pædagogisk arbejde med urolige børn i skolen kobles behovet 

for viden til et mål om at forbedre børns adfærd og læring, mens krav om viden i en 

sundhedsfaglig indsats overfor tidligere narkomaner begrundes i kortlægninger af 

risikofaktorer for tilbagefald.  

 

Dette projekt handler ikke om den tilsyneladende eksplosion af videnssemantik i de 

forskellige dele og afkroge af samfundet. Vi vil derimod se på fremvæksten og 

betydningen af et bestemt vidensideal i politik. I løbet af de seneste 10-15 år er der på 

flere politiske områder i stadig større omfang blevet rettet opmærksomhed mod et behov 

for viden. De tiltagende bestræbelser på at ”evidensbasere” politikken, ved at direkte 

koble den op på forskning og andre former for vidensproduktion, kan ses som en 

foreløbig kulmination på denne udvikling. Evidensbasering tager udgangspunkt i at skulle 

forbedre de politiske indsatser gennem en aktiv brug af forskningsresultater og andre 

vidensformer. På Socialministeriets hjemmeside kan man f.eks. læse, at ”en systematisk 

opbygning af viden om effekterne af indsatsen og en lige så systematisk udnyttelse af 

eksisterende forskningsresultater skal bidrage til, at velfærdsydelserne tilrettelægges ud 

fra den aktuelt bedste viden” (Socialministeriet 2011b). Vi går ud fra, at koblingen 

mellem politik og viden kan ses i sammenhæng med ændringer i politikkens 
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beslutningsgrundlag og implementering. Det er ikke viden som sådan, der her interesserer 

os. Hvorvidt den ”videnslogik”, der synes at sprede sig i store dele af samfundet, kan 

indkapsles essentielt, på tværs af paradigmer og faggrænser, er således heller ikke 

interessant. Efterspørgselen af viden i det politiske felt er kun interessant i det omfang, 

denne viden sætter betingelser for politikken. Når vi spørger ind til disse betingelser, er 

det for at undersøge, hvordan politik muliggøres og begrænses igennem videnskrav og 

videnskabeliggørelse. Et af de politikområder, hvor evidensbasering er mest udbredt, er 

indenfor socialpolitikken, som vi vælger at tage udgangspunkt i. Vi mener, at vi her kan 

se ansatser til en ny måde at formulere og begrunde politik på. Dermed antager vi også, at 

selve grundlaget for udøvelse af (social)politisk magt og dens mulighedsbetingelser er i 

forandring. Dette projekt handler ikke om at vurdere, om de tilsigtede effekter af 

evidensbasering kan stå mål med intentionerne, eller om dette er en politisk fornuftig 

udvikling. Det er heller ikke særlige socialpolitiske udviklingstræk og bevægelser, der 

kommer i fokus her. Derimod handler det om, hvordan vidensfokuset kan ses som et 

symptom på kvalitative forskydninger i den politiske magt i form af nye 

grænsedragninger i mellem politik og forvaltning. Kort sagt er det derfor ikke, hvad der 

gøres til genstand for socialpolitik, men præmisserne for hvordan selve socialpolitikken 

skabes, som vi her vil undersøge.  

  

Evidensbasering som videnskrav i socialpolitik  

Evidens har som begreb og vidensform de senere år vundet frem i både forskning, politik 

og administration samt i faglige sektorer som socialt arbejde, undervisning, 

kriminalitetsbekæmpelse og sundhedsfremme. Siden 1990’erne er der dukket stadig nye 

forskningsinstitutioner og analyse- og evalueringsinstitutter op, der primært beskæftiger 

sig med evidensbasering. På det sociale område er SFI Cambell den førende 

evidensbaserede forskningsinstitution i Danmark, mens Dansk Clearing House og 

Cochrane Center arbejder med henholdsvis uddannelse og sundhed ud fra et 

evidensbaseret forskningsparadigme med sektoriel specialisering3. Denne tendens er en 

del af en markant international udvikling, hvor Storbritannien er en af de førende nationer 

                                                 
3 Se www.sfi.dk/ www.dpu.dk/Clearinghouse/ www.cochrane.dk  
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indenfor evidensforskning på både social- og sundhedsområdet (Bhatti 2006: 106).  

Evidensbegrebet er rodfæstet i forestillinger om, at videnskab og forskning, aktivt skal 

bruges til at forbedre og udvikle den politiske og praktiske indsats på ovennævnte og 

andre områder. Den evidensbaserede indsats drejer sig med andre ord om, at det arbejde 

og den politik, som føres ud i livet på forskellige niveauer af samfundet, skal tage 

udgangspunkt i et mest mulig kvalificeret vidensgrundlag om, hvad der fungerer og ikke 

fungerer. Idéen om evidensbasering som vidensform har efterhånden vundet frem i mange 

forskellige felter, således at man nu f.eks. taler om både evidensbaseret politik og 

evidensbaseret pædagogik. Evidensbaseringen af politik, forvaltning og fagprofessioner 

retter sig mod at inkorporere indsigter fra forskning, både i den aktive implementering af 

politik og i den praktiske udførelse af fagprofessionernes opgaver. Evidensbasering er et 

ideal, der tilstræbes med sundhedssektoren som forbillede: ”Hvis vi skal se endnu længere 

ud i fremtiden, så håber jeg, at det sociale arbejde om 20 år vil være lige så videns- og 

evidensbaseret som sundhedssektoren er i dag” (SOFbladet 2010:13). I København 

Kommunes Socialforvaltning fremhæves viden som afgørende for varetagelsen af de 

socialpolitiske indsatser: ”I det sociale arbejde er der stadig begrænset viden om, hvad 

der virker for hvem og hvorfor. Vi skal i højere grad vide om det, vi gør hjælper. Det 

betyder, at vi skal arbejde på at dokumentere og systematisere information om vores 

nuværende praksis, og anvende den viden som allerede foreligger”. Der lægges der stor 

vægt på, at den socialpolitiske indsats organiseres på baggrund af både systematiseret 

viden og videnskabelig frembragt viden. Evidensbaseringen retter sig mod, at udvikle 

kriterier til at vurdere gangbarheden i de forskellige vidensformer.  

Behovet for en systematisk og forskningsbaseret viden, der kan danne grundlag for videre 

indsatser, betones ikke kun som et styringsredskab i forvaltningen, men formuleres også 

som et politisk krav. Daværende socialminister Benedikte Kiær skrev i begyndelsen af 

2011, at ”velfærdsydelser skal være effektive. De skal have en positiv virkning for 

borgerne, og de skal tilrettelægges på den mest effektive måde. Børn og familier med 

forskellige sociale vanskeligheder kan fx få hjælp. Men hvilke former for hjælp er 

effektive? […] En systematisk opbygning af viden om effekterne af indsatsen og en lige så 

systematisk udnyttelse af eksisterende forskningsresultater skal bidrage til, at 

velfærdsydelserne tilrettelægges ud fra den aktuelt bedste viden. En særlig udfordring 
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består i at danne sig et overblik over den hurtigt voksende internationale forskning og 

praksisviden. Den aktuelt bedste viden skal udvælges og gøres tilgængelig i politiske 

beslutningsoplæg og for social praksis” (Socialministeriet 2011c). 

Projektets empiriske indramning er organiseringen af socialpolitik. Der er derfor tale om 

en organiseringsproblematik, hvor udgangspunktet er betingelserne for, hvordan politik 

bliver udformet. Den problematik, vi rejser, vil sandsynligvis også kunne aktualiseres i 

andre sektorer, hvor evidensbasering er på vej frem, som f.eks. uddannelsesområdet og i 

kriminalitetsforebyggende arbejde. Når vi vælger at hive fat i det socialpolitiske felt, 

skyldes det den omsiggribende vidensforankring, vi har set vokse frem på netop dette 

område de senere år, og ikke mindst de mange paradokser vi ser komme til syne i feltet. 

Et af disse paradokser handler om, hvordan politik skal stå til regnskab overfor et 

videnskabeligt felt, som det i princippet ikke har nogen indflydelse på. Et andet paradoks 

er, hvordan man i det politiske system begynder at agere, som om videnskabelige indsigter 

objektivt kan løse politiske spørgsmål. Det, der har ”trigget” os, er hvordan det kan være, 

at videnskabelige teknologier og programmer – og videnskabelige indsigter generelt, kan 

tilskrives en så stor grad af problemløsningskapacitet i det socialpolitiske felt? Hvordan 

bliver det muligt, at operere med videnskabelige kvalitetsstandarder for politik?   

Vi vil undersøge dette ved at se på de ambitioner om optimering af politik, der kommer til 

udtryk i evidensbestræbelserne. Det indebærer, at vi vil rette vores undersøgelse mod en 

kommunikation om politik frem for en undersøgelse af e faktiske organisering af 

politikken. 

 

Erkendelsesformål 

Projektet er bundet op på to erkendelsesformål. Den første erkendelse, vi tilsigter med 

projektet, drejer sig om at afdække den selvfølgelighed, som efterspørgselen og kravet om 

viden indtager i politikken. Vi vil udforske evidensbaseringens effekt på politikken. Dette 

vil vi se på ved at gå ind i et felt, der afgrænser sig til socialpolitikken og undersøge de 

begreber, som vidensforankring og evidensbasering virker igennem. Denne 

erkendelsesmæssige ambition er forbundet med en undersøgelse af vidensbegrebet og 

evidensbaseringens historiske emergens samt med at bearbejde den 

selvbeskrivelsessemantik, som vi finder i de evidensbaserede indsatser. Formålet er at 
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fremvise videnskravets kontingens, ved at ”uselvfølgeliggøre” den vidensdikurs, der 

kommer til udtryk i evidensbasering. At skulle påvise det uselvfølgelige ved altings 

selvfølgelighed kan hurtig blive en enfoldigt doktrinær øvelse, med mindre man også går 

ind i de konkrete logikker, som udvider, begrænser og formgiver 

fremtrædelsesbetingelserne ved en række fænomener. Derfor er det ikke en ambition blot 

at fremvise videnskravets selvfølgelighed i socialpolitikken. Ved at forfølge den 

naturlighed, hvormed evidensbasering fremtræder, ønsker vi at bryde dens fortættede 

styringsrationalitet op, og derfra rekonstruere en anden tilgang til forståelsen af mening i 

evidensbasering end den, evidensregimet selv tilbyder. Dette vil vi gøre ved at forfølge 

den meningsstruktur, som evidensbasering virker igennem. Derudover vil vi også helt til 

sidst i projektet anføre to normative nedslagspunkter, med henblik på at ”irritere” 

evidensbaseringens rationalitet.  

 

Det andet erkendelsesformål er samtidsdiagnostisk: Hvilke mulighedsbetingelser er det, 

der konstituerer socialpolitikken, når den bliver udviklet og tilrettelagt igennem en række 

videnskrav? Vi ønsker således at se på, hvilket handle- og mulighedsrum det er, der stilles 

til rådighed i de evidensbaserede tiltag. Hvor det første erkendelsesformål drejer sig om at 

vise kontingensen i vores genstandsfelt, drejer det diagnostiske formål sig om, at 

undersøge de gyldighedskriterier, som evidensbasering regulerer politikken med.  

I megen dansk forvaltningskritisk forskning og litteratur, synes konklusionen givet på 

forhånd: Den sociale sektor trænger til mindre bureaukratisk forsnævring og til mere 

anerkendelse og tillid til borgerne (se f.eks. Juul 2010 og Højlund 2006). Problemet med 

disse normativt kritiske forskningsarbejder er ofte, at de opererer selvbekræftende og 

empirisk ufølsomt, hvor de repressive mekanismer i velfærdsstaten installeres forud for 

selve analysen. Dette projekt abonnerer ikke på en tilsvarende idé om at skulle frigøre 

menneske og samfund fra bureaukratiets åg. Derimod vil vi forsøge at udpege, hvad det 

er, der sættes på spil med evidensbasering af politik. Dette vil vi se i sammenhæng med 

evidensbaseringens gyldighedskrav. Vi antager at forskydningen af den politiske magt, 

frembringer nye præmisser for hvordan politik kan konstitueres. Vores tese er, at 

politikken dermed reproduceres som en afpolitiseret meningsstruktur igennem 

evidensbasering. 
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Problemformulering 

Disse spørgsmål har ledt os frem til følgende problemformulering:  

Hvordan kan vi iagttage evidensbaseringens emergens som problemløsning, belyst 

gennem socialpolitikkens udvikling fra 1980’erne og frem til i dag?  

Hvordan forsøger man at tilføre de politiske indsatser en særlig styringskapacitet, 

gennem brug af vidensformer som evidensbasering i statsligt og kommunalt regi? Og 

hvordan struktureres evidensbasering som problemløsning i socialpolitikkens 

reorganisering?  

 

Læsevejledning  

I næste del af projektet vil vi redegøre for vores teoretiske ramme og den analysestrategi, 

som vi vil udvikle med henblik på at besvare problemstillingen. Derudover vil vi også 

introducere vores cases her. Vores ambition er at formulere en analysestrategi, der kan 

bidrage til at problematisere og kaste nyt lys over det vidensbegreb og de 

styringsbestræbelser, der ligger til grund for evidensbasering af socialpolitik.  

 

Tredje del fokuserer på det historiske forhold mellem viden og organisering af 

socialpolitik. Her vil vi spore, hvordan viden er blevet efterspurgt og forvaltet i 

socialpolitikken tilbage i tid. Det er med andre ord udviklingen af forskellige 

vidensformers styringsmæssige relevans i socialpolitikken, som vi tematiserer. Vi vil lave 

et kort oprids over udviklingen fra slutningen af 1800-tallet frem til i dag, hvor en 

hovedvægt af analysen vil ligge på de seneste femten- tyve års bevægelser på området. 

Formålet er at fremvise evidensbaseringens kontingens, hvilke ”blinde pletter” kan vi få 

øje på, i evidensbestræbelserne? Derudover vil denne del også forsyne den resterende del 

af projektet, der er baseret på to nutidige cases, med et historisk sensitivt blik.  

 

I fjerde del vil vi med udgangspunkt i en konkret case, Københavns kommunes 

hjemløsestrategi, se på, hvordan evidensbasering mobiliseres til at løse en række 

kausalitetsproblemer i socialpolitikken. Vi undersøger, hvordan evidensbasering 

processeres som en kompleksitetshåndteringsstrategi, der skal rettes mod et manglende 

samsvar mellem mål og resultat i sociale indsatser. Spørgsmålet er, hvordan 
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socialpolitikkens mulighedsbetingelser kan konstitueres, når den føres ud i livet med et 

videnskabeligt og vidensforankret korrektiv, der skal fremme styringspotentialet i 

politikken.  

 

Femte del undersøger, hvordan videnskabeliggørelsen af politik og efterspørgselen efter 

viden kan ses som et symptom på et ”begær efter orden”. Baggrunden for denne analyse 

er en case hentet fra Odense Kommune, hvor man er i gang med at evidensbasere hele 

socialområdet. Vi vil forsøge at indkredse de ideologiske virkningsforhold i diskursen om 

evidensbaseret politikdannelse: Hvordan kan det være, at viden bliver en så nærliggende 

løsning på de udfordringer, man står overfor i socialpolitikken?    

 

I sjette og sidste del af projektet præsenteres konklusionen.  
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2. del 

 

Teoretisk rammeværk  

I dette afsnit vil vi redegøre for problemstillingens teoretiske underbygning. Derudover vil 

vi også besvare hvordan vi tager bestemte teoretiske koncepter i brug med henblik på at 

konstruere evidensbasering som empirisk analyseobjekt. 

 

Det teoretiske udgangspunkt for projektet er placeret i en differensteoretisk 

konstruktivisme, med afsæt i Niklas Luhmanns systemteori, Michel Foucaults 

vidensarkæologi og Slavoj Žižeks ideologikritik.  

Det epistemologiske grundlag i de tre teorier, er til dels sammenfaldende. Både Luhmann, 

Foucault og Žižek tilbyder teoretiske positioner, hvorfra vi kan foretage iagttagelser af 

anden orden. Det gør det muligt at se på, hvilke forestillinger om politik, som 

evidensbasering producerer, og hvordan evidensbasering aktualiseres som en løsning på 

politiske problemer. Evidensbasering bliver derfor analyseret som en ”tom ontologi”, der 

skaber sig selv (Andersen 1999: 13-14). Grundlaget for at kunne undersøge projektets 

empiriske genstand, altså projektets teoretiske ”affyringsrampe”, befinder sig på et 

epistemologisk strukturelt niveau, dvs. at vi selv er aktivt medskabende i undersøgelsen af 

genstandsområdet. Genstanden er altså ikke noget, der ligger der ude og venter på at blive 

gravet op og få skidtet børstet væk. Derimod er genstandsområdet noget, vi opdyrker i 

kraft af de analysestrategier, vi anvender i mødet med empirien.  

 

Formålet med kombinationen af de tre teorier er ikke at frembringe nogen form for 

teoretisk syntese, men derimod at konstruere et teoretisk rammeværk, hvor de tre teorier 

fungerer komplementært med henblik på at indfange forskellige iagttagelsesmuligheder i 

empirien og at indløse tre forskellige delproblematikker i projektet. Hverken Luhmann, 

Foucault eller Žižek opererer med grundlæggende ontologiseringer i deres teorier, og er 

dermed fælles om en verden, der ikke kan tages for givet. Genstande som teknologier, 

institutioner eller organisationer er i disse teoriapparater ikke givne objekter, de har ingen 

essentiel betydning som sådan. Derimod tilbyder teorierne analytiske positioner, hvorfra 

vi kan begynde at afdække de betydningsrum, der omgiver og opretholder sådanne 
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genstande (Andersen 1999: 151-153). Valget af de tre teoretiske bidrag i projektet hænger 

således sammen med, hvordan de på forskellige måder kan aktualisere den mening, der 

indskriver sig i vores genstandsfelt (præcis hvordan vi vil gøre brug af dem, vil vi 

redegøre nærmere for i den nedenstående analysestrategi).  

Der findes således et klart fælles fodslag i teorierne i kraft af det epistemologiske 

program, de med vidt forskellige konsekvenser mobiliserer. Både Luhmann, Foucault og 

Žižek adresserer, hvordan mening dannes og transformeres i samfundet. Hos Luhmann 

bearbejdes dette i kommunikationsteoretiske termer, hvor muligheden for 

meningsdannelse er knyttet til systembundne iagttagelsesoperationer4. Hos Foucault 

analyseres mening i forhold til de  begrebsliggjorte strukturer, som f.eks. videnskab eller 

psykiatri, der vokser frem og forskydes i forskellige diskursiviteter (og danner baggrund 

for kategorier som f.eks. ”menneske” og ”galskab”) (Utaker 2009: 88-89), mens 

meningsdannelsen i Žižeks arbejder afsøges i samfundets produktion af ideologiske 

konfigurationer (Žižek 2010: 175). Fælles for disse teoretiske formationer er, at mening 

ikke tilskrives nogen universel forklaringskraft, men er bundet op på en række tidslige og 

rumlige forhold.  

I forlængelse heraf er der også et klart sammenfald i deres ”fornægtelse” af samfundet: 

Der findes ingen privilegeret teoretisk adgang til undersøgelsen af samfundet og dets 

mange former for meningsdannelse. Alle de tre positioner afviser muligheden for at 

samfundet kan aflæses som typografisk studieobjekt, der findes som sådan ikke noget 

”helt”, sammenhængende samfund.  

Der er dog også mange og væsentlige forskelle i teoriapparaterne. Vi vil i det følgende 

kort opridse baggrunden for Foucault, Luhmann og Žižeks teorier med henblik på at 

redegøre for, hvordan de hver især når frem til en antiessentiel epistemologi.  
                                                 
4 Det indebærer at muligheden for tilblivelse af mening er operativt funderet, i form af en konkret forskel, der markeres i en given sammenhæng. 

F.eks. foretages denne operation i massemedierne i forskellen information/ikke-information (Luhmann 2000b: 17-21). Denne forskel gør det 

muligt for systemet at etablere et sæt med kriterier, for hvordan det kan begribe sig selv og sin omverden.  Massemediets mulighed for 

meningsdannelse bliver dermed løbende reproduceret i en specifik distinktion, der er væsensforskellig fra andre systemers binære operationer. 

Det skal dog bemærkes at mening ikke har nogen fastlagt struktur hos Luhmann og at mening på ingen måde er lig med de enkelte systemers 

binære operationer. Mening udgør ”blot” grundelementet i den måde systemer skaber og opretholder sig selv på. Som Niels Åkerstrøm Andersen 

har påpeget, så udgør mening en enhed af forskellen mellem aktualitet og potentialitet hos Luhmann. Meningen findes kun i øjeblikket, som en 

aktuel horisont af andre tilslutningsmuligheder (potentialitet) og kan som sådan aldrig fikseres (Andersen 1999: 121-122).  



 13

 

Foucault bliver ofte refereret til som en ”bevidst usystematisk” tænker, hvorfor en 

gennemgående systematisk anvendelse af hans teoriapparat er besværlig5. Hvor 

Luhmanns systemteori forsøger at formulere en universel teori til at beskrive det moderne 

samfunds hyperkompleksitet, kan man ikke spore nogen tilsvarende overordnet 

planløsning i Foucaults teoretiske værk.  

Den fortolkningsanalytik, som Foucault bringer til torvs i sin forskning, har været 

banebrydende indenfor samfundsvidenskaben. Disse forskningsarbejder rubriceres ofte 

som poststrukturalisme, der placerer Foucault i forlængelse af (og i opgør med) 

lingvistiske teoretikere som Ferdinand de Saussure og Roman Jakobson samt 

antropologen Claude Lévi-Strauss (Stjernfelt 2006: 2008, 2296). Foucault var slev 

hverken særlig bekvem med prædikatet strukturalist eller poststrukturalist og afviste det 

strukturbegreb, der hæfter ved begge disse positioner6 (Foucault & Raulet 1985: 68). Det 

afgørende i denne sammenhæng er dog ikke, hvilke betegnelser man har kæmpet om at 

tilskrive Foucaults arbejder, men hvordan han bearbejder og belyser sin empiri; Foucault 

er under alle omstændigheder en fænomenologisk graver.  

Store dele af hans forfatterskab tager afsæt i de klassifikatoriske mønstre, som 

institutioner, sektorer og professioner gør brug af for at kortlægge sygdom, handling, 

sprog, historie osv. I ”Galskabens historie” (2007) undersøger Foucault den historiske 

udvikling af en bestemt organisering af menneskelig afvigelse, i form af fremvæksten af 

asylet og kategorier som ”sindssygdom” og ”fornuft”, mens ”Ordene og tingene” (2006) 

ser på den taksonomiske orden, hvorved mennesket udredes i humaniora og 

samfundsvidenskaberne. I disse værker anlægger Foucault et ”tilblivelsessemantisk” blik 

på de formationer, der muliggør samfundsmæssige dispositioner som psykiatri og 

videnskab. Foucaults analyser byder ofte på uventede greb, som når han i en redegørelse 

for klassificeringssystemer om mennesket søger i botanikken for at undersøge, hvordan 
                                                 
5 Se evt. Andersen 1999: 29 

6 Foucault udtaler i et interview med Richard Sennet, at han på ingen måde er strukturalist, eller at han oplever noget slægtskab med 

strukturalismens strømninger (Foucault & Sennet 1985: 36). Foucault er vel at mærke endnu mere afvisende overfor poststrukturalismen: ”Hvor 

jeg tydelig kan se, at der bagved strukturalismen fandtes et klart problem – alment udtrykt som problemet med subjektet og omformningen af 

subjektet – så forstår jeg ikke, hvad det er for et problem, som gælder for de mennesker vi kan kalde postmoderne eller poststrukturalister” 

(Foucault & Raulet 1985: 68).  
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bestemte klassifikationer og deres betegnelsesforhold i slutningen af 1700-tallet er ved at 

ændre karakter indenfor videnskaberne (Foucault 2006: 307-308). Som historisk 

analysestrateg tangerer Foucault Luhmanns semantikbegreb med sin vidensarkæologi. 

Vidensarkæologien udfolder en diakron analytik, der insisterer på at forfølge ting, som de 

træder frem, ikke som symptomer på noget andet. Både Foucaults vidensarkæologi og 

Luhmanns differensteoretiske iagttagelsesbegreb er autologiske; det teoriapparat, der 

mobiliseres i deres analyser, indrulleres i selve teorien. Dermed bliver f.eks. 

sammenhængen mellem udsagn og teknologi ikke en simpel afdækningsoperation, men en 

specifik vidensarkæologisk konstruktion af udviklingstræk i historien (Borch 2006: 286, 

Andersen 1999: 115).  

 

Hvor Foucaults udgangspunkt til enhver tid findes i det partikulære, tager Luhmann 

derimod fat i den helt anden ende. Luhmanns samlede teoretiske bidrag til systemteorien 

er forankret i en ambition om at udvikle ny form for universel sociologi. Systemteorien er 

universel i den forstand, at den skal kunne appliceres på hele sociologiens 

genstandsområde (Kneer & Nassehi: 37). Luhmann betegner selv sin teori som radikal 

konstruktivisme, men opererer på væsensforskellige præmisser end den såkaldte franske 

poststrukturalisme og anden konstruktivistisk teori. Systemteorien er ifølge Luhmann ”en 

erkendelsesteori for et samfund med et uddifferentieret vidensskabssystem” (Luhmann 

2000: 20). I udarbejdelsen af dette teorigrundlag trækker Luhmann på indsigter, der bl.a. 

er fremkommet indenfor udviklinger i biologi, formlogik og fænomenologi, i tillæg til 

sociologen Talcott Parsons almene teori om samfundet (Mortensen 2004: 25). I 

systemteorien er spørgsmålet om iagttagelse det punkt, hvorfra enhver fortolkning af 

sociale sagsforhold må tage sin begyndelse. Som Luhmann redegør for i sit hovedværk, 

Sociale systemer, er iagttagelsen en forskelsdannende operation, der gør det muligt for et 

system at beskrive sig selv og sin omverden (Luhmann 2000: 44). I det øjeblik en 

distinktion indikeres kommer der også en hel verden til syne. Iagttagelsesoperationerne 

konstituerer med andre ord en ”øjeblikkelig” mening, der danner en ramme om hvordan 

verden kan iagttages. Disse operationer markeres gennem et væld af forskelle, f.eks. 

ret/ikke-ret, kunst/ikke-kunst, regering/opposition mv. Iagttagelserne skal ikke forstås 

som subjektiv bevidsthedsdannelse, men som operative forskelle, der løbende 

reproduceres i forskellige systemer (Luhmann 2000: 73). Det sociale kan endvidere kun 



 15

iagttages som kommunikation i systemteorien. Man skal dog agte sig for ikke at løbe ind i 

den fejlslutning, at alt dermed er ”fiktioner”, eller at der ikke findes nogen verden bag 

sproget. Tværtimod er kommunikationen virkelig i den forstand, at iagttagelser faktisk 

forekommer, og at de har betydning for fastlæggelsen af den videre kommunikation ved, 

at anknytningsmulighederne i kommunikationen indsnævres. Den afgørende pointe i 

Luhmanns epistemologi er, at virkeligheden til enhver tid er bundet af og medieret 

igennem specifikke iagttagende operationer.  

 

Udgangspunktet for store dele af Žižeks værk tager afsæt i den russiske filosof Alexandre 

Kojève og hans forelæsningsrække om Hegel i 1930-erne. Kojève foretager en hegeliansk 

omskrivning af Karl Marx og klassebegrebet7, der senere afstedkommer en hel gren af 

politisk filosofi, hvor blandt andre Jacqus Lacan bliver en af de væsentlige bidragsydere 

(Stjernfelt 2007: 1838-1839). I denne omskrivning kobles menneskets begær efter 

anerkendelse til de konflikter og sociale kampe, der drives frem i samfundet. Disse sociale 

virkningsforhold videreudvikles indenfor dialektikbegrebet (som Hegel i udgangspunktet 

knytter til ånd, og som Marx senere knytter til klassekamp)8. Lacans bidrag til dialektik-

begrebet og dets betoning af begæret som socialt brydningspunkt bliver helt centralt for 

Žižek. I kombination med Lacans politiske bearbejdning af psykoanalysen udgør denne 

”hegelianske marxisme” et løst teorigrundlag, der hos Žižek videretænkes i en 

ideologikritisk retning og appliceres som analysestrategi på alt fra amerikansk 

populærkultur til nykolonialisme og kristendommens budskab om næstekærlighed (Žižek 

2001, Žižek 2005). Denne videretænkning har ingen prægnant arkitektur i sin teoretiske 

udformning, som vi f.eks. finder i Luhmanns arbejder, der ud fra princippet om 

iagttagelse af anden orden hele tiden fører begreberne kommunikation, autopoiesis og 

differentiering varsomt ud i verden. Hos Žižek figurerer begrebsapparatet derimod mere 

som en serie elastiske samlingspunkter, som empiriske genstande tematiseres i. Begærets 

sociale komponent og den ideologikritiske psykoanalyse udgør en ontologisk 

grundstruktur i Žižeks værk, hvor den subjektive erfaring og bevidsthedsdannelse er 

nøglekategorier i forståelsen af samfundets konfliktlinjer og ideologiproduktion. I 

Luhmanns systemteori finder vi ingen ontologiske forudsætninger, hvorimod 
                                                 
7 Se evt. Marx 1933 

8 Se evt. Hegel 2008  
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psykoanalysen udgør iagttagelsesapparatet og den gennemgående begrebsstruktur hos 

Žižek. Den lacanske psykoanalyse iværksættes som en deontologiserende strategi, 

hvorigennem empiriske genstande tappes for deres konkrete meningstæthed og kastes ud i 

ideologikritiske undersøgelser. I modsætning til systemteorien, hvor det grundlæggende 

sociale element består af kommunikation, findes det hos Žižek i selve forudsætningerne 

for bevidsthedsdannelse i samfundet.  

 

Analyse på anden orden  

Med dette sammenstillede teorigrundlag, er vores udgangspunkt således hverken strikt 

systemteoretisk eller diskursanalytisk e.l. Frem for en retlinet teoretisk forankring arbejder 

vi med en kombinatorik, der har en sammenfaldende analysestrategisk potentialitet i den 

forstand, at de kan forsyne vores analyse med en iagttagelsesposition på anden orden. 

Denne positionering forudsætter at vi aktivt operationaliserer og medtænker vores eget 

blik på genstanden i den fortløbende analyse. Formålet er, at vi hele tiden kan referere 

tilbage til en iagttagelse på første orden. Det vil sige, at en anden ordens analyse kun kan 

tage udgangspunkt i genstanden, som den fremtræder (Andersen 2006: 33). Præcis hvad 

f.eks. viden er, og hvilken funktionstilskrivelse den er betinget af, må til enhver tid 

afsøges i genstandsfeltet med alle dets forgreninger og transformationer. Det er således 

kun genstandsfeltet, der kan fortælle os, hvad viden, politik mv. betyder, og hvilken logik 

disse genstande er rundet af.  

Når vi f.eks. tager fat i vidensarkæologien som ledetråd, som vi vil uddybe i nedenstående 

afsnit, så er det med det helt konkrete formål at opspore genstandsfeltets historicitet. 

Hensigten er, at præcisere den genstand vi sætter i stævne for analysen ved at undersøge, 

hvordan viden er blevet overleveret som kontinuitet over tid i politikkens tilrettelæggelse. 

Hvis vores iagttagelse alternativt havde udgået fra en empiristisk forestilling om, at ” sand 

viden altid er ren og uforgiftet af de fordomme, vi er tilbøjelige til at lægge til og blande 

med vores sanseindtryk”, ville vi blive fanget i et spørgsmål om verifikation og 

falsifikation af evidensbaseringens vidensbegreb og dermed fastlåst i et første ordens blik. 

Således ville vores fortolkning af genstanden komme til at ligge forud for undersøgelsen 

af den. Med en anden ordens iagttagelse er det derimod ikke viden som sådan, vi ser på, 

men derimod formationen af viden som diskurs i organiseringen af politik.  
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Når vi på dette epistemologiske grundlag placerer vores iagttagelsesposition på anden 

orden, får det på to niveauer afgørende betydning for, hvilken analyse vi lægger. For det 

første indebærer det som nævnt, at vores analyse ikke ser på, hvad viden eller politik er. 

Vores analyse er derimod en undersøgelse af, hvordan mening tilskrives viden i et politisk 

felt. For det andet betyder det, at vores genstandsfelt ikke besidder nogen direkte 

realitetskarakter. Det, vi analyserer, er ikke en videnskabelig funderet organisering af 

politik, men bestemte ambitioner om viden(skab) som grundlag for politikdannelse.  

Vores overordnede problematisering af genstandsfeltet kan koges ned til følgende figur9: 

                                             

                                                   Diagnose:  

                                                   Politikkens mulighedsrum 

                                                                  

 

 

                

 

              Empirisk objekt:                                          Problem:    

              Evidensbasering                 Videnskabeliggørelse af politik  

 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvordan vores problematisering skal omsættes i 

konkrete analysestrategier.  

 

     Teoretisk afgrænsning 

En af konsekvenserne af den epistemologiske, perspektivistiske tilgang, der ligger til 

grund for projektet, er, at vi erkender, at den valgte teori ikke nødvendigvis er den eneste, 

der har et konstruktivt udsigelsespotentiale i forhold til problemstillingen. Den måde vi 

har valgt at formulere problemets på, peger dog i retning af en bestemt type teoretisk 

bearbejdning. Det må for det første være teorier, der beskæftiger sig med kommunikation. 

Det må for det andet være teorier, der tager kommunikation alvorligt i den forstand, at 

kommunikationen ikke blot er et middel til formidling af information, men også en 

skabende kraft med konsekvenser for det handlerum, vi befinder os inden for. For det 

tredje må det være teorier, der via deres epistemologiske orientering ikke tager 
                                                 
9 Figuren er inspireret af et lignende opsæt i ”Noisy Management” af Justine Grønbæk Pors (2011).  
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analysegenstanden for givet men derimod accepterer, at genstanden må konstrueres, før 

den kan iagttages (Andersen 1999:14). 

 

Nyinstitutionel teori 

I projektet har vi udfoldet en tese om, at evidensbaseringen medfører en afpolitisering. En 

alternativ måde at gribe denne tese an på kunne være med udgangspunkt i den 

nyinstitutionelle teori, som har et godt blik for, hvordan organisationer, der opererer under 

lignende forhold, ensliggøres (Mik-Meyer & Villadsen 2009: 126). Moderne 

organisationer bliver udfoldet i institutionelle rammer, hvor der er klare normer for 

effektiv organisering. Organisationen skal ikke bare levere en ydelse e.l., men også 

legitimeres i sin omverden: Den bliver, i nyinstitutionelle termer, udsat for 

legitimeringspres. Programmerne for evidensbasering, som den videnskabelige 

vidensproduktion forsyner den offentlige forvaltning med, består af modeller, der ikke 

nødvendigvis er særlig tilpasset den specifikke kontekst, de skal implementeres i. 

Spørgsmålet er så, hvordan de alligevel vinder udbredelse. Et bud kunne være, at det 

hænger sammen med bestemte forestillinger om deres effektivitetsgenererende potentiale. 

Disse forestillinger betegnes som organisatorisk isomorfi. Nyinstitutionel teori anfægter 

den traditionelle organisationsteori, der antager at organisationen opererer med rationelle 

kriterier for proces og udvikling. Tværtimod er organisationen indlejret i mytiske 

forestillinger, der binder den sammen, for at opnå legitimitet i omverden. Således kan en 

organisation blive mere optaget af at afkode omverdenens feltspecifikke mytekrav frem 

for at fokusere på behov hos borgerne e.l. (DiMaggio & Powell 1991: 63-64). 

Organisationer i den offentlige sektor kan på den måde selv skabe politikker gennem 

legitimitetspres og imitation af andre organisationer. 

Når vi undlader at inddrage nyinstitutionel teori i denne analyse, hænger det sammen med 

teoriens kategoriske adskillelse af tale og handling som analytisk nedslagsfelt (Mik-Meyer 

& Villadsen 2009: 122). Vi mener det er problematisk at lave en sådan separation, da 

både tale og handling er kommunikative operationer. 

 

Aktørnetværksteori 

Aktørnetværksteorien har et veltilrettelagt blik til at iagttage, hvordan magt udøves af 

genstande og ikke kun mennesker (Latour 1991: 103). Dermed kan aktørnetværksteorien 
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bruges til at se på, hvordan evidensbasering, som en ansamling videnskabelige udsagn, 

bliver fremstillet gennem mobilisering og sammenstilling af en lang række elementer. 

Ved at iagttage evidensbaseringen på denne måde bliver den videnskabelige 

vidensproduktion ikke et uafhængigt dataobjekt frembragt af en bureaukrat eller forsker, 

men kan analyseres som en diskursivt genereret dataproduktion, der indrullerer både 

økonomiske, sociale og teknologiske elementer.  

Bruno Latour (1991) har på overbevisende manér vist, at materialiteten kan have en 

disciplinerede effekt på de mennesker, der skal håndtere den. Herved åbnes der op for en 

analyse af, hvordan evidensbaseringens forskellige teknologier, som f.eks. skemaer og 

computerprogrammer, på forskellig vis er genstridige i forhold til at udmønte de 

forventede mål (Latour 1991: 104). Ligeledes kan aktørnetværksteorien anvendes til at 

betragte evidensbaseringens forskellige genstande i deres indbyrdes sammenhæng, 

hvorved den empiriske følsomhed i forhold til at identificere overraskende nye elementer i 

netværket øges. Teorien kan bidrage til at vise, hvordan umiddelbart harmløse elementer 

udøver kontrol i deres relation til andre elementer ved at fiksere bestemte tilstande. Vi 

ville derved blive i stand til at iagttage evidensbaseringens forskellige teknologier som 

”leading at a distance”, dvs. ledelse uden at den styrende part er fysisk til stede. 

Magtperspektivet kunne således træde tydeligere frem, og det ville i højere grad være 

muligt at udpege dem, der har gavn af den givne tilstand (Jensen 2005: 197-198). Denne 

dimension går i en vis udstrækning tabt, når vi anvender den luhmannianske tilgang i 

dette projekt. Til gengæld mener vi, at aktørnetværksteorien har et vidtrækkende problem 

i forhold til at begrænse omfanget af de systemer, der iagttages, da der ikke kan 

identificeres nogen logiske yderpunkter i netværket (Jensen 2005:209). Her er Luhmanns 

systemteoretiske blik skarpere, da kommunikationssystemerne anviser forskelle mellem 

det, der er en del af systemet, og det, der ligger udenfor systemet. 
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Diakron analyse (til 3. del) 

Ved at rette fokus mod den historiske efterspørgsel af viden i socialpolitikken ønsker vi at 

spørge ind til forudsætningerne for den evidensbaserede socialpolitik. Her vil vi gøre brug 

af Foucaults vidensarkæologi. Valget af vidensarkæologien hænger sammen med det 

iagttagelsesapparatur, der her stilles til rådighed, det finindstillede blik for, hvordan 

bestemte former for tænkning, institutioner og objekter dannes. Denne tilgang giver os 

mulighed for at skærpe blikket for, hvorledes diskurser bliver til og under hvilke 

betingelser noget bliver gjort til viden, politik og styringsteknologi mv.  

 

Hensigten med at indlede hele analysen med netop en diakron analysestrategi er at 

opspore evidensbaseringens epistemologiske horisont: Hvordan er forudsætningerne for 

politikkens vidensforankring blevet dannet over tid, og hvordan kan vi på denne baggrund 

afdække evidensbaseringens styringsrationalitet?  

Der er, med et begreb lånt fra Foucault, tale om en udgravning af en ”nutidens ontologi”: 

Den historiske baggrund har til hensigt at tilvejebringe perspektiver, som vi kan bruge til 

at skære os ind til benet af en politisk problematik i vores nutid (Žižek 2001: 148-149). Vi 

bruger med andre ord opsporingen til at problematisere en nutidig praksis. Der hvor den 

traditionelle historievidenskab fortolker historiske begivenheder, uafværgeligt set i lyset 

af nutiden, er vores udgangspunkt at fortolke et påtrængende fænomen i vores samtid i et 

historisk lys10. Foucaults vidensarkæologi (og hans senere udvikling af den genealogiske 

historiefortolkning) er tydelig ansporet af Nietzsche og hans studier af bl.a. moralens 

oprindelse og udviklingshistorie. I studiet af den græske tragedie redegør Nietzsche for 

sin ”samtidshistoriske” ambition: ”Efter at have styrket og forfrisket os med synet af 

grækerne, skal vi nu betragte de højeste lag i den verden som omgiver os […] Dermed 

banker vi, stærkt bevæget, på porten til vor samtid, og det, der kommer bagefter” 

(Nietzsche 1993: 99-100). Når vi nu vælger at gøre brug af Foucaults vidensarkæologi i 

denne indledende del af projektet, er det netop med dette for øje: At gå ind ad døren til 

vores samtid med en vis agtsomhed for den historie, der ligger forud for 

evidensbaseringens aktualitet.  

 

                                                 
10 Bent Flyvbjerg fremfører en lignende pointe i ”Rationalitet og Magt”, bind 1. Se evt. Flybjerg 1996: 95.  
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Når vi ønsker at opridse denne historiske baggrund, er det med henblik på at bearbejde en 

todelt problematik. For det første at historisere et felt, der fremstår som ahistorisk. Som vi 

allerede har været inde på i vores erkendelsesformål, bliver evidensbaseringen beskrevet 

som en teknologioverførsel, der først for nylig har gjort sin indtræden i socialpolitikken, 

og som ikke besidder nogen nævneværdig forhistorie i dansk sammenhæng (Bhatti et. al 

2006). Vores udgangspunkt er derimod, at evidensbaseringen forgrener sig længere 

tilbage i tid, og at denne forgrening kan spores gennem en historisering af grænsen 

mellem (tilrettelæggelse af) politik og (tilførsel af) viden. Med Foucaults ord er målet at 

frigøre vores iagttagelse fra de begreber, der umiddelbart bliver medieret af 

genstandsfeltet (Foucault 2009: 27). Dette betyder for det første, at vi bruger 

vidensarkæologien til at ”nedbryde” videnskravets selvfølgelighed i det socialpolitiske 

felt. For det andet indebærer det, at viden og evidensbasering som udgangspunkt må 

holdes åbne som genstandsfelt ved at se på baggrunden for den historiske konstruktion af 

denne efterspørgsel.  

Pointen med at åbne dette felt er, at det i stor grad har været lukket om sin egen historie 

som et historieløst værktøj, der blot skal lette nogle af de mest presserende problemer 

inden for organiseringen af politiske indsatser. Vi ønsker med andre ord at fremvise 

evidensbaseringens kontingens.  

Den anden del af den problematik, vi ønsker at behandle, drejer sig om, hvordan vi kan 

klargøre og forsyne de efterfølgende analysedele med et historisk sensitivt ”nutidsblik”. 

Hensigten er at initiere en bredere problematisering af evidensbasering, end de 

foreliggende kritiske tilskyndelser i feltet synes at tilbyde. De kritiske indsigelser handler 

i stor grad om, hvorvidt evidensbaseringen holder, hvad den lover, eller om det er et 

hensigtsmæssig tiltag (se f.eks. Järvinen 2002). Vores kritiske ambition tager tværtimod 

udgangspunkt i den modsatte ende, nemlig spørgsmålet ”hvad er det evidensbaseringen 

indfrier eller foregiver at indfri?”. Med det udgangspunkt vil vi se på, hvordan 

evidensbasering muliggør bestemte former for strategi og meningsdannelse i politikken. 

Disse diskussionspunkter vil vi bære med os videre ind i de øvrige analysedele.  

 

Når vi nu operationaliserer vidensarkæologien som diakron analysestrategi, bliver 

omdrejningspunktet at opspore diskurser, deres organisering og slægtskab (Foucault 2009: 

60).  
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Foucault præsenterer ikke selv vidensarkæologien som en stringent analytik, men hans 

artikel ”Videnskabsarkæologien”(2009) kan læses som en gennemgang af de analytiske 

fremgangsmåder i tidlige værker som ”Galskabens historie” (2006) og ”Ordene og 

tingene” (2007). I disse bøger gør Foucault op med den traditionelle historievidenskabs 

fiksering af menneskers adfærd og motiver som det primære analytiske nedslagsfelt og 

fremsætter i stedet diskurs og begrebsdannelse som de afgørende genstande i 

historieskrivningen. Diskurs refererer til den meningsdannelse, som finder sted inden for 

denne ramme af afgrænsede regelmæssigheder. Indenfor denne ramme vil udsagn, 

begreber og praktikker mv. indgå i et italesættelsesmønster og antage en karakter af orden 

(Foucault 2007: 50). Eksempler på en sådan diskursiv orden kan være en økonomisk 

diskurs eller retslig diskurs. Når vi taler om diskursiv orden, er det ikke ensbetydende med 

en harmonisering af f.eks. institutionelle praktikker eller af mening. Det er derfor ikke et 

ordensbegreb, der skal forstås som konsensus eller entydighed. Af den grund skal diskurs 

heller ikke analyseres som en ren refleksion af bestemte kontrol- og magtmekanismer. 

Derimod kan vi tale om orden i form af kriterier, der gør det muligt at klassificere og 

regulere genstande på specifikke måder (Foucault 2009: 68). På den måde syntetiseres 

magt og rationalitet i diskursen, selv om diskursens strategiske funktion aldrig bliver 

entydig eller fikseret. Når vi i dette projekt forsøger at anskueliggøre et problem i den 

politiske magt, handler det derfor ikke om at kortlægge en vidensdiskurs som en entydig 

overfladeprojektion af udviklingstræk inden for politikken, men om at spore den særlige 

produktivitet, som vidensdiskursen er rundet af. I denne sammenhæng vil vi indkredse en 

diskursiv orden med udgangspunkt i, hvordan viden italesættes som en forudsætning for 

reguleringen af politik. For overhovedet at kunne spore en sådan sammenhæng historisk 

må vi udvide perspektivet til også at omfatte, hvordan socialpolitik generelt bliver gjort til 

genstand for regulering. Heidegger har bemærket, at ”oprindelsen til noget er oprindelsen 

til dets væsen” (Heidegger 2000: 7). Formålet med den diakrone analysestrategi er netop 

at finde frem til evidensbaseringens væsen.  

 

Grundlaget for den vidensarkæologiske diskursanalyse findes i de fire grundkomponenter 

udsagn, diskurs, begivenhed og diskursformation (Andersen 1999: 40-41). Udsagn er den 

mest singulære og enkeltstående forekomst i diskursen og indgår i begrebsnetværk, der 
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producerer objekter11. Det indebærer, at de objekter, der frembringes i en given diskurs, 

ikke skal forstås som faktisk foreliggende genstande, men som objekter, der formes i den 

diskursive praksis. Et eksempel på et udsagn hentet fra evidensforskningen, kan være: 

”[der er] god grund til at sætte sig grundigt ind i de udenlandske forskningsoversigter, 

inden man udsætter danske sociale klienter for endnu en ny socialpolitisk indsats, hvis 

effekt man tror på, men ikke kender”12. Det drejer sig om, hvordan ting kommer til udtryk, 

og ikke mindst hvilket sted de taler fra (Foucault 2009: 55). Samtidig er udsagnene selve 

”genomet” i diskursanalysen, der i sine lagvise forekomster kan antage en diskursiv 

formation. For at kunne finde frem til udsagnene og kunne bestemme deres 

regelmæssighed, må de behandles positivt: Udsagnene må tages på ordet. Med andre ord 

skal udsagn læses i sin fakticitet: Et felt ”består af alle faktiske udsagn (så vel tale som 

skrevne) i deres spredning som begivenheder og i den indtræden som er særegen for hver 

af dem. Før vi med sikkerhed har at gøre med en videnskab, romaner, politiske taler, en 

forfatters værk eller til og med en bog, er det materialet vi må behandle i dets oprindelige 

nøytralitet, en mængde begivenheder i diskursens område generelt. På den måde opstår 

projektet med at beskrive de diskursive begivenheder, for derigennem at danne en 

horisont for udforskningerne af de enheder som skabes i den […]. Hvordan har det sig at 

dette udsagn opstod og ikke et andet?” (Foucault 2009: 33). Omsat til en formkalkule, 

kan vidensarkæologiens ledeforskel udlægges sådan13:  

 

     

 

 

 

Når vi begynder at danne sig et overblik og arkivere sådanne positivt forekomne udsagn, 

skal vi forholde sig til bevægeligheden i dem: Kan vi finde ansamlende træk ved 

udsagnene, har de udstødende funktioner, hvori består deres regelmæssighed?  
                                                 
11 Foucault tangerer her Reinhart Kosellecks anvisninger for historisk begrebsanalyse, hvor det er begrebernes udviklings – og 

transformationshistorie, der sættes i stævne (Koselleck 2007: 66-67).  

12 http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=248 

13 Denne sondring tager afsæt i Niels Åkerstrøm Andersens påpegning af Foucaults differentiering mellem regularitet og spredning i udsagn 

(Andersen 1999: 41). 

             Udsagn 

Fortætning spredning  
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Hvor udsagnene udgør ”cellematerialet”, er diskursen den krop af samlede udsagn, som 

dannes i tilblivelsen af et udsagnsarkiv (Foucault 2009: 50-51). I vores analyse vil dette 

udsagnsarkiv afgrænses til det, der vedrører organisering og efterspørgsel af viden i det 

socialpolitiske felt. Diskursen er dermed både noget, vi aktivt skaber i vores analyse, i 

form af bestemte iagttagelseskriterier for genstandsfeltet, og samtidigt er denne specifikke 

diskurs noget, vi henter ud fra en foreliggende, diskursiveret orden, i form af det 

socialpolitiske felt.  

Det sidste begrebselement i diskursanalysen er diskursformation. Diskursformationen 

indebærer etableringen af et felt, hvor en systematisering af udsagn udfoldes. Det er her, 

forbindelserne mellem udsagn, deres regelmæssighed og spredning, kommer til syne 

(Foucault 2009: 36-39). Som Foucault påpeger, er det ikke tilstrækkelig at antage, at der 

findes en samlet helhed i udsagn, kun fordi de refererer til det samme objekt: Inden for det 

sociale område vil man f.eks. kunne se, at klassifikationen og tilsynekomsten af den 

hjælpetrængende udgår fra væsensforskellige dispositioner i slutningen af 1800-tallet og 

så hundrede år senere (Villadsen 2003). Med andre ord er både den hjælpetrængende 

blevet en anden, og hans behov for hjælp er blevet et andet. Derfor kan man heller ikke på 

forhånd forudsætte, hvilke konstellationer og forgreninger udsagnene vil indgå i. Rent 

analytisk kræver dette en opmærksomhed for empiriens ”grålige detaljer”, hvor vi vil søge 

efter brud og ”indre diskontinuitet” i diskursens objekter, altså det der adskiller dem fra 

hinanden, for på den måde at kunne finde frem til det regelsæt, som objekterne fordeler 

sig efter og som muliggør iagttagelsen af en enhed i diskursen (Foucault 2009: 38).  Dette 

kræver i næste række en empirisk varsomhed overfor udsagnenes henvisninger og 

”henvisningernes henvisninger”, hvor vi således vil benytte os af ”sneboldsmetoden”, 

hvor den ene kilde udpeger den næste osv. (Foucault 2009: 29, Andersen 1999: 48). Med 

diskursformation som pegepind vil vi se på, hvilke temaer og idealer som systematisk 

udpeges i reguleringen af socialpolitik.  

 

I vores analyse vil hovedvægten af den vidensarkæologiske tilgang ligge på tre variable:  

1. Forholdet mellem subjekt-objekt. Spørgsmålet er herunder, hvilke betingelser og på 

hvilken måde socialpolitik bliver italesat som objekt14. Det er selve grundlaget for 
                                                 
14 Udover denne form for objektformation, angiver Foucault tre øvrige bærebjælker, der bør indgå i analysen af diskursformationer. Fodnoten 

fortsætter på næste side. 
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evidensbaseringen og vidensdiskursens kausalitetsbegreb og klassifikationsmønster, som 

vi her vil gå nærmere efter i sømmene – hvordan bliver de socialpolitiske elementer 

disciplineret og afgrænset? 

2.  Dannelsen af diskursive strategier. Her vil vi forsøge at fange de selektionskriterier, 

hvorigennem evidensbasering og vidensspørgsmål kan muliggøre aktualiseringen af 

socialpolitik på bestemte måder. Strategi drejer sig her om at finde frem til, hvordan 

evidensbasering og viden knyttes til særlige problemer i politikkens tilrettelæggelse, 

hvilke normer for acceptabilitet som evidensbasering stiller op for politikken, samt hvilke 

taktiske udgrænsninger der finder sted i forsøget på at definere socialpolitikkens mening 

(f.eks. ”socialpolitik handler om forebyggelse”). I forlængelse heraf vil vi se på, hvilken 

funktion denne meningsdannelse får i bearbejdningen af politik.  

3.  Dannelsen af mulighedsbetingelser15. Vi bruger begrebet mulighedsbetingelser til at 

betegne de gyldighedsparametre, som evidensbasering og viden pålægger 

socialpolitikken. Vi vil undersøge, hvilke betingelser der hermed kobles til sandt og falskt 

i politikken, og hvordan disse validitetskriterier danner grundlaget for politikkens 

fremtrædelsesformer.  

 
                                                                                                                                                             
Vi kan kort redegøre for dannelsesreglerne i disse bjælker: Subjektformation ser på tilblivelsen og regulariteten i udsigelsespositioner for 

subjektet. Spørgsmålet er her, hvordan udsigelse tilskrives eller frakendes bestemte former for legitimitet og autoritet qua deres 

udsigelsesposition, og fra hvilken institutionel position subjektformationer finder sted. Med begrebsdannelse analyseres det, hvordan diskursive 

felter griber over i hinandens diskursive dispositioner, og hvordan begreber sammenknytter udsagn på bekostning af andre begreber. 

Evidensbegrebet vandrer f.eks. på tværs af vidensfelter som sundhed, videnskab og socialpolitik, men vil også afstedkomme forskellige 

associationer og meningshorisonter i de enkelte formationer. Strategidannelse drejer sig om den enkelte diskursformations selektionskriterier for 

aktualiseringen af indholdet i alle andre diskursformationer (Foucault 2009: 45-76, Andersen 1999: 40-52). Her vil sammenstød mellem 

forskellige diskursformationer finde sted, både som udgrænsning og som konstitutiv gensidighed. Et eksempel på det sidste finder man i 

Foucaults egen undersøgelse af galskabens historie: ”Madness was […] negativity. But a form of negativity that offered itself in plenitude of 

phenomena, part of the well-ordered riches in the garden of species. The discoursive knowledge of madness unfolds in the limited space defined 

by this contradiction. Behind the calm order of medical analyses a difficult relationship is at work, where historical coming comes to being: this 

is the relation between unreason, as the ultimate meaning of madness, and rationality as the form of its truth” (Foucault 2006: 251).   

15 Foucault sondrer i udgangspunktet mellem to typer af mulighedsbetingelser. Den arkæologiske, der drejer sig om udforskningen af 

videnskabers historiske tilblivelse og den epistemologiske, der ser på videnskabens begrebsliggjorte struktur, i form af sprog, dens beskrivelse af 

sit genstandsområde mv. (se evt. Utaker 2009: 89).  
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      Formningsanalyse (til 4. del) 

I forlængelse af den diakrone analyse, hvor vi undersøger evidensbaseringens ophav og 

tilblivelse, vil vi med formningsanalysen forsøge at etablere en position, hvorfra vi taktisk 

kan ”bryde ind” i vores nutid. Vores udgangspunkt er, hvordan udviklingen af politik i 

dag gennemstrømmes af videnskrav (Andersen 2006: 42)16. Det er evidensbaseringens 

tilrettelæggelsesfunktion, dens organisering af socialpolitik, vi her vil pejle os ind på. 

Bevægelsen fra vidensarkæologi til formningsanalyse indebærer, at vi nu forflytter 

analyseniveauet fra diskursive strukturer, der består af faktisk forekomne udsagn 

(Raffnsøe et. al 2008: 27), til en systemteoretisk semantik, der kun kan aflæses 

kommunikativt, som iagttagelser af iagttagelser (Luhmann 2000: 331-332).  

 

Med afsæt i Niklas Luhmanns sondring mellem form/medie vil vi foretage to indgreb i 

evidensbaseringen. For det første vil vi se på, hvordan videnskab indpræges i politikken. 

Det bærende spørgsmål er her, hvilken betydning videnskab har for politikkens 

grundlæggende kommunikative operationer.  

Det andet indgreb handler om, hvordan videnskaben bliver gestaltet, når den konkret 

knyttes til tilrettelæggelsen af politik. Vi stiller her spørgsmålet: Hvordan etableres 

evidensbasering som strategisk meningsstruktur i politik?  

Vores tese er, at evidensbasering medfører en forskydning af politikkens 

virkningsgrundlag i form af bemægtigelse af bestemte vidensinstanser som løsningsfigur i 

politikkens tilrettelæggelse (Andersen 1996: 31). Vi vil undersøge, hvordan socialpolitik 

rekalibreres med evidensbasering – og hvilke problem- og løsningshorisonter denne 

programmering omarbejder socialpolitikken i.  

 

Ledeforskellen i formningsanalysen er som nævnt form/medie. Denne forskel beror på en 

spænding mellem form som en enhed af forskelle, og medie som ufikserbare 

koblingselementer, der ikke lader sig tvinge ind i en nødvendig form. Staten er et 

eksempel på formdannelse. Den ligger kun fast som en semantisk matrice, der til enhver 

                                                 
16 Den mest nærliggende foucauldianske ækvivalent til form/ medie-analysen er nok dispositivet, der anvendes til studiet af programmer, der 

formaterer dispositioner inden for praksis, italesættelse og teknologi. Anders Fogh Jensen refererer til dispositivet som en ”anordnet anordning”, 

der sammenføjer viden, teknologi og erfaring i normative dispositioner for adfærd og rationalitet (Jensen 2005: 36-37). Når vi her vælger at 

betone form/medie-figuren frem for dispositivet, skyldes det form/medie-figurens potentiale til at tydeliggøre og diskutere grænsekonflikter og 

koblingsstrategier. 
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tid besidder en mulig åbning over for en række simultane og konkurrerende 

beskrivelser17. Dette indebærer, at statsbegrebet ændrer sig over tid, men også at 

statsformen på tværs af forskellige medier (og mediernes elementer) vil præges 

forskelligt. I semantikken om retsstaten vil spørgsmål om retssikkerhed og ytringsfrihed 

komme til syne, mens den velfærdsstatslige semantik typisk vil aktualisere spørgsmål om 

økonomisk udjævning og demokratisk deltagelse. Form opstår gennem ”en selektion af de 

muligheder, et medium byder på” (Luhmann 1997: 102). I rettens medium kan staten 

komme til syne forskelligt afhængig af, hvilke elementer som kobles sammen. Den kan 

f.eks. komme til syne som både retsstat, nationalstat og konstitutionelt monarki. Der er 

således tale om form ”i betydning af en mulighed, nemlig muligheden for at kunne krydse 

grænser og for at kunne drage konsekvenserne deraf” (Luhmann 2000: 116).  

Luhmann refererer til tre forskellige typer af medier: sprog, udbredelsesmedier, som f.eks. 

radio eller bøger, samt symbolsk generaliserede medier, som f.eks. information eller ret 

(Andersen 2003: 41). Forholdet mellem form og medium er gensidigt bekræftende – det 

ene kan ikke eksistere uden det andet. De fleste formdannelser vil ikke være låst fast i ét 

medium. Der, hvor det økonomiske systems operationer til enhver tid foregår i mediet 

penge (Luhmann 2000: 527), vil bankvæsenet derimod, som form, optræde via forskellige 

kodificeringer, som information (transaktioner), kærlighed (kundepolitik) eller magt 

(politisk-økonomisk aktør). Medier er heller ikke udelukkende knyttet til en enkelt 

formdannelse og kan derfor ikke fremtvinge en bestemt form. De mange forskellige 

elementer, medier består af, kan koordineres i utallige kombinationer, men bestandig 

inden for en form, der begrænser og reducerer gennem selektion (Luhmann 1997: 103). 

Forholdet mellem mediets elementer og formdannelse, kan vi, med et lån fra Luhmann, 

eksemplificere med sprog: For at sprog skal kunne formdannes, er det en forudsætning, at 

ord som elementer i mediet kan sættes sammen til sætninger og dermed artikulere 

kommunikation. Ordene bliver aldrig ”brugt op”, men hele tiden fornyet i reproduktion af 

talen (Luhmann 2006: 108-109). Sproget fastlægger en forventningsstruktur om form 

(sætningskonstruktion, grammatik), men mulighederne for at udtrykke sig med ord er så 

mange, at det aldrig vil kunne forudsiges præcist, hvad talen vil falde på.  

 
                                                 
17 Luhmann hævder, at statsbegrebet er kendetegnet ved en generel ubestemmelighed, både på teoretisk plan og i sammenstillingen af begreberne 

politik og stat. Staten er, hævder Luhmann, blot et semantisk artefakt, der muliggør selvbeskrivelser i det politiske system (Luhmann 2000: 527-

528).  
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I formningsanalysen vil vi se på, hvordan politik formdannes i konkrete sammenstød med 

videnskaben. Socialpolitik bliver hele tiden præget af en række forskellige medier, som 

f.eks. ret (”hvilke ydelser har borgeren krav på”), penge (”hvilke områder skal prioriteres 

med de ressourcer vi har til rådighed”) eller magt (borgerinddragelse). Med 

formningsanalysen vil vi stille sigtet ind på, hvordan videnskab omformer politik, når den 

etableres som strategisk maksime for politikkens organisering. Rent analysestrategisk vil 

vi her forsøge at fange den bevægelse, hvori politikken formes igennem evidensbasering.  

 

Udgangspunktet for analysen vil være en sondring mellem funktionssystem og program. 

Funktionssystemer er kendetegnet ved deres funktionelle lukning: Der er tale om sociale 

systemer, der gennem brug af bestemte medier kan frasortere omverdenens 

kommunikation og lukke sig om sig selv. Det videnskabelige system, det politiske system, 

det økonomiske system og kunstsystemet er eksempler på funktionssystemer, der hver 

isæt er knyttet til et specifikt medie, som f.eks. magt i det politiske system og viden i det 

videnskabelige. De symbolsk generaliserede medier etablerer binære koder, der kløver 

enhver iagttagelsesoperation i to (Luhmann 2000:133). I det videnskabelige system er det 

koden sandt/falsk, der gør sig gældende – og den gælder for al kommunikation inden for 

videnskaben. Om videnskaben f.eks. er profitabel eller juridisk forsvarlig er derfor i 

udgangspunktet irrelevant for videnskaben som sådan (Kneer & Nassehi 1997: 138-139). 

Den eneste logik, der tilfalder videnskabelige arbejder, er spørgsmålet om sandhed. Dette 

sker gennem, at videnskaben binder sig op på konkrete kriterier, typisk teori, 

dataindsamling, metode mv., der sandsynliggør om et vidensforhold kan betragtes som 

falskt eller sandt. Alle andre mulige tilgange til eller interesser i videnskaben, som f.eks. 

dens konkrete miljømæssige, politiske eller pædagogiske brugsværdi, har systemet gjort 

sig blind for. I det politiske system vil magten udgøre en tilsvarende selvreferentiel 

lukningsoperation, med styre/opposition som den bærende kode (Luhmann 2000: 71). 

Anvendt på den institutionaliserede parlamentariske politik vil vi f.eks. således også inden 

for oppositionen til regeringen kunne iagttage opposition i form af en socialliberal fløj i 

oppositionspartiet e.l.  

Funktionssystemerne er ikke afgrænset socialt på nogen måde og kan som sådan favne 

hele samfundet i deres specifikke kodificering. Til gengæld er funktionssystemer lukket i 

deres sagsdimension, som sandhed, magt eller ret (i den retslige logik) (Luhmann 2000: 
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115). Den logik, der er bygget op omkring de binære koder, tilbyder således kun to 

værdier, en positiv og en negativ. I vores analytiske sammenhæng vil det netop være 

afgørende at undersøge, hvordan denne todelte værdiladning også fungerer som et værktøj 

til at træffe valg og angive kriterier for, hvordan politik skal udformes. Spørgsmålet er 

således, hvordan politikken med evidensbaseringen bliver spændt for en sådan 

videnskabelig værdiladning.  

 

Vi definerer evidensbasering som et program, der informerer politikken. 

Programmeringen gør det muligt at tage eksterne forhold i betragtning. Dvs. at et 

operativt system kan indoperere iagttagelser, der i udgangspunktet falder uden for de 

binære koder, som systemet er opretholdt af, uden at systemet giver slip på sine egne 

koder (Kneer & Nassehi 1997: 138). Programmer har den egenskab, at de kan håndtere 

ændringer uden nødvendigvis at bryde sammen, i form af strategier til løbende at ændre 

programmet: ”programmer kan betegnes som strategier, når og for så vidt det er forudset, 

at de i løbet af udførelsen kan ændres på given foranledning. Fordelen ved den faste 

forudgående selektion bliver da erstattet med en specifikation af de informationer, som 

kan give anledning til at ændre programmet i bestemte henseender” (Luhmann 2000: 

372).  

 

Luhmann differentierer mellem konditionalprogrammer, der sondrer mellem konsekvens 

og betingelse (hvis man ikke udfører sit arbejde, får det en konkret virkning), og 

målprogrammer, der sondrer mellem mål og middel (målet er, at alle skal nå at fuldføre et 

projekt inden næste uge, og midlet er en deadline). Evidensbasering falder ind under 

sidstnævnte kategori. Målprogrammet fastlægger forventningsstrukturer, fordi det har en 

form, hvori både mål (hvad skal man opnå) og middel (hvordan og hvad skal til) allerede 

er besluttet (Tække og Paulsen 2008: 32).  

 

I formningsanalysen vil vi vægte følgende variabel:  

Forholdet mellem form og medie. Hvordan afbøjes politikken gennem evidensbaseringen, 

og hvilke kriterier socialpolitikken nu dannes på baggrund af. 
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      Ideologikritisk analyse (til 5. del) 

I forlængelse af den foregående analysestrategi vil vi her problematisere, hvordan 

spørgsmålet om politikkens evidensbaserede virkningsgrundlag er knyttet til ideologisk 

forankrede forestillinger om politikkens ”egentlighed”18. Det overordnede formål er at 

undersøge evidensbaseringens konstitutive konsekvenser for politikken. På denne 

baggrund vil vi forsøge at etablere en ideologikritisk analysestrategi med afsæt i Slavoj 

Žižeks udlægning af ideologi og fantasme.  

 

Når vi nu gør brug af Žižeks begrebsapparat, indebærer det et skift i vores 

iagttagelsesposition. I den første analyse ligger analysegenstanden i diskurser, i den anden 

analyse er det socialpolitik som systemkommunikation, der er genstanden. I den tredje 

analyse er det derimod evidensbasering som ideologisk genstand, vi undersøger. Dette har 

umiddelbart to konsekvenser for analyseniveauet. For det første går vi fra en generaliseret 

og binært kodificeret diskurs, hvor vi undersøger de operative grundelementer i 

socialpolitik, til at se på en diskurs, der ikke i samme omfang opererer med tilsvarende 

differenslogiske sondringer, men som i større grad er centreret om elementernes 

ideologiproduktion. Diskursen er således et ideologisk betydningsfelt, der er knyttet til, 

hvordan en række ”flydende signifikanter” totaliseres igennem bestemte ”nodalpunkter” 

(Žižek 2008: 175). Den anden konsekvens drejer sig om konstitutionen af det sociale. I en 

systemteoretisk ramme er de psykiske og sociale systemer funktionelt afkoblet fra 

hinanden (Luhmann 2000: 503), mens bevidsthed og subjektiv erfaring i Žižeks 

ideologikritiske aftapning derimod er en forudsætning for det sociale (Lausten 2005: 201). 

For vores analysestrategiske fremgangsmåde betyder det, at vi nu vil fokusere på de 

symptomallogiske træk ved diskursen.  

Žižek taler om diskursens ”symptomale” karakter som et udtryk for, hvordan ideologiske 

felter bliver konstitueret (Žižek 1997: 128). Der kan udledes to overordnede 

analysestrategier af den ideologikritiske symptomlogik. Den første analysestrategi ligger 

som antydet i forlængelse af Ernesto Laclaus diskursanalyse: Ideologien graves frem som 

en serie operationer, der sammenknytter de ”flydende signifikanter” i bestemte 

                                                 
18 Med ”egentlighed” refereres der her til en forestilling om en særlig autentisk kerne i et givent objekt,  jf. evt. Adornos kritik af den 

Heideggerske ”egentlighed”; Adorno 2008: 11-19.  
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”nodalpunkter” (Andersen 1999: 98-104). Ideologien er således en struktur, der aldrig er 

helt lukket om sig selv. Den anden analysestrategi ser derimod på tilblivelsen og 

forudsætningerne for begærsøkonomiske strukturer i diskursen. Omdrejningspunktet er 

her, hvordan ideologi producerer fantasmer (Žižek 2008: 175). De to tilgange er 

komplementære og understøtter hinanden, men vores analytiske fremgangsmåde vil 

primært udgå fra sidstnævnte strategi.  

 

Det næste spørgsmål vi må stille os er, hvordan vi nu kan indkredse ideologi. Hvori består 

ideologiens grundelementer? Vi kan begynde med at afklare, hvad ideologi ikke er. 

Ideologi bliver ofte refereret til som de institutioner og rituelle praksisser, som under 

f.eks. staten eller kapitalismen anvendes strategisk til at opretholde og forstærke 

dominansforhold i samfundet. En anden udbredt opfattelse er, at ideologi er knyttet til 

række sociale formationer, der opstår på baggrund af politiske og økonomiske strukturer, 

f.eks. i form af den ”politiske forbruger”, der først og fremmest kræver frit valg på alle 

hylder. Problemet med begge disse positioner er, at de tager for givet, at ideologi primært 

handler om dannelsen af ”falsk bevidsthed”, som i næste omgang indebærer at subjektet 

må vækkes til live og frigøres fra ideologiens manipulerende repræsentationer. Ideologi er 

imidlertid aldrig på den måde illusorisk i den forstand, at den skulle være medieret af 

obskure og ”usande” interesser (Žižek 1998b: 80). Som sådan kan ideologi ikke 

analyseres med afsæt i spørgsmålet om sande og falske forestillinger. Der findes således 

heller ingen privilegeret analytisk position, hvorfra man kan iagttage samfundet 

”uforstyrret” af ideologi19. Žižek anfører, at ideologi tværtimod kan ”ligge skjult” i 

sandheden (Žižek 1998b: 61). Når man f.eks. i den offentlige administration i løbet af 

1980’erne og 90’erne begynder at intensivere en række tiltag, der skal optimere selve 

styringen af den offentlige sektor, kan det sagtens være en respons på og udledt af ”sande” 

forhold, som et for stort ressourcespild, manglende evne til at opfylde politiske mål, en 
                                                 
19 På flere områder fremstår Žižeks ideologibegreb som en slags funktionel ækvivalent til Foucaults magtanalytik. Som med Žižeks ideologi er 

magten hos Foucault (potentielt) tilstede overalt og er udkrystalliseret i strategier, hvori bestemte styrkeforhold får konkrete effekter, der kan 

afspores i sociale hegemonier og institutioner mv. (Foucault 199: 98). Žižek tager dog entydig afstand fra netop mangelen på et ideologibegreb 

hos Foucault: ”This abandoning of the problematic of ideology entails a fatal weakness of Foucault’s theory. Foucault never tires of repeating 

how power constitutes itself ’from below’ […] However, when he is compelled to display the concrete mechanisms of this emergence, Foucault 

ressorts to the extremely suspect rhetoric of complexity” (Žižek 1998b: 66).  
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udpræget ”træghed” i det bureaukratiske maskinrum e.l. Ikke desto mindre kan der også 

være klare ideologiske aspekter i mange af disse tiltag, når det indebærer, at den offentlige 

sektor ”berammes” på en bestemt måde ved, at den f.eks. i tiltagende grad begynder at 

figurere som om den var en privat virksomhed i disse styringsbestræbelser.  

I denne sammenhæng kommer ideologiens dobbelthed tydelig til syne. Ideologi skal, som 

vi har forsøgt at vise, ikke forstås som et falskt slør, der hindrer os i at se virkeligheden, 

som den egentlig er. Ideologien virker derimod i virkeligheden, hvor subjektet på en og 

samme tid er udmærket klar over de illusioner, som virkeligheden (gennem eksempelvis 

reklame er indhyllet i) og alligevel agerer som om man ikke er klar over denne illusion 

(ved at respondere affirmativt på reklamens successive forbrugsidealer) (Žižek 2008: 41). 

For kort at opsummere kan vi sige, at ideologien for alvor befæster sig der, hvor subjektet 

ikke længere oplever nogen modsætning mellem de illusioner, som man er klar over er 

illusioner, og virkeligheden (Žižek 2008: 58).  

 

De grundelementer, som ideologi består af, er ikke uløselig bundet til en bestemt 

meningsdannelse (Žižek 2008: 14-15). Derimod kan grundelementerne konfigureres 

forskelligt og er dermed også åbne for at kunne fikseres med et forskelligartet 

meningsindhold. Velfærd er f.eks. ikke betinget af én bestemt mening, men kan 

konfigureres vidt forskelligt, som konservativt (velfærd handler om at fællesskabet går ind 

og afhjælper de svageste i samfundet sådan, at den enkelte selv kan skabe sig en tryg 

tilværelse), liberalt (velfærd handler om at udvikle bedst mulig velfærdsydelser på 

konkurrencevilkår, og at den enkelte kan udfolde et aktivt medborgerskab i samfundet) 

eller socialistisk værdifællesskab (velfærd handler om en aktiv omfordeling af samfundets 

ressourcer, og at alle sikres grundlæggende velfærdsgoder). Ingen af disse konfigurationer 

er nødvendigvis mere rodfæstet i en ”sand” forestilling om velfærd end andre, men 

spørgsmålet er, hvordan en ideologi, der formår at etablere en hegemonisk position, 

begynder at producere bestemte konnotationer, som knytter konkrete meningsdannelser til 

sig. Ideologien er på den måde bundet af en universaliseringslogik, hvorigennem 

partikulære begreber, rationaler og forestillinger søges universaliseret (Andersen 1999: 

105). Det er først igennem denne universalisering, at ideologien kan strukturere subjektets 

relation til virkeligheden (Žižek 2008: 41).  
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Det er i denne sammenhæng, at fantasmet bliver aktuelt. Fantasmet kan vi betegne som et 

udslag af konkrete former for ideologiproduktion, der opstår som en afledt effekt af 

uhåndterbare modsætningsforhold i samfundet. I modsætning til antagonismebegrebet, 

som drejer sig om grænsekonflikter i konstitueringen af samfundet (Laclau & Mouffe 

2002: 79), handler fantasmebegrebet om bearbejdningen og tilsløringen af sådanne 

modsætninger. Žižek fremhæver ”Jøden” (i mellemkrigstiden) som et sådan ideologisk 

objekt: I et samfund præget af dybe antagonistiske stridigheder, bliver jøden det objekt, 

som disse modsætninger kan inddæmmes i og føres over på ved at samle samfundet om 

en fælles fjendefigur. Som fjendefigur muliggør jøden maskeringen af samfundets 

umulighed (Žižek 2008: 176). Dette fjendebillede ligger i forlængelse af det autoritære, 

der er indbegrebet af politiske fantasier om enhed og organisk orden. Fantasmet ligger 

således i den modsatte ende af den sociale realitet, der er formet af konkrete 

antagonismer, som f.eks. klassemodsætninger. Fantasmet bliver med Žižeks ord ”et 

middel, hvormed en ideologi på forhånd kan forholde sig til sit eget sammenbrud” (Žižek 

2008: 177).  

Realiteten henviser til den virkelighed, vi lever i, og udgør den symbolske orden, som 

kommunikationen opererer inden for: ”Realiteten betyder her den sædvanlige, gængse 

måde at forstå og udlægge verden på, at der er stabilitet […] Her kan der akkumuleres 

viden under normalvidenskabelige former” (Hyldgaard 1998: 70).  Begrebet om det reelle 

henviser til gengæld til netop det, som ikke lader sig indfange i realiteten, det, der kun 

kan erfares, men som ikke kan sættes i system i en symbolsk orden. Det reelle viser 

således til et erfaringsområde, hvor sproget fejler, det er ikke i stand til at formulere en 

reference til virkeligheden. På den måde er det reelle på en og samme tid en kilde til 

symbolske repræsentationer og et hul eller en mangel i den symbolske orden (Žižek 

1998a: 26). Det eneste sted, hvor det reelle kan komme til udtryk og få et udtryk, er i det 

ubevidste. Žižek referer til fantasien som en rest af det reelle (Žižek 1998a: 16)20.  

 

De fantasmatiske betegnelser udgør meningselementer, ”der strukturerer vores sociale 

virkelighed i sig selv” (Žižek 2010: 73). Fordi fantasmet virker igennem begær, efter 

f.eks. enhed, orden eller tryghed, bliver det ikke afkrævet nogen begrundelse og bliver af 
                                                 
20 Trods dette har det reelle alligevel afgørende betydning for forskydninger i realiteten (Žižek 2010: 212-214, Žižek 2002: 15). Det reelle er 

umuligt og må derfor kategoriseres på en måde, så umuligheden bliver til at leve med og kan håndteres.  
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samme grund svær at få øje på og dermed konfrontere. Ideologiske fantasmer lukker 

”hullet” mellem det reelles umulighed og den symbolske orden, gennem at designere en 

fantasi, der gør det muligt at handle imod ”bedre vidende” (Žižek 2010: 73). Forholdet 

mellem ideologi og fantasme er derfor kendetegnet ved, at ideologien artikuleres igennem 

de ubevidste fantasier, der strukturerer subjektets forhold til den virkelighed, som 

illusionerne hele tiden skyller indover (Žižek 2008: 41). Det ideologiske fantasme 

adresserer forholdet mellem perception og konstitution af det sociale. Den amerikanske 

sociolog William I. Thomas skrev allerede i 1920’erne, at ”hvis mennesker definerer 

situationer som virkelige, er de virkelige i deres konsekvenser” (Mortensen 2004: 31). 

Pointen er ikke, hvordan vi skaber illusioner, som vi tror er virkelige, men derimod 

hvordan den virkelighed, vi skaber, også har konsekvenser i virkeligheden. Det 

ideologiske fantasme skal på den måde forstås som en logik snarere end et fænomen, der 

virker i en ren form, som er virksomt i virkeligheden med virksomme konsekvenser for, 

hvordan vi tænker og handler.   

 

Med denne gennemgang af Žižeks ideologibegreb har vi forsøgt at udskille en bestemt 

analytik i form af en ideologikritisk analysestrategi. Hovedvægten i vores ideologikritiske 

analyse, vil ligge på to variable: 

1. Den ideologiske meningsdannelse. Her vil vi undersøge, hvordan evidensbasering som 

ideologi udgør en konfiguration af bestemte meningselementer 

2. Tilblivelsen af et ideologisk mulighedsrum. I denne sammenhæng vil vi se på, hvordan 

ideologi kondenseres i konkrete objekter som styring og videnskab.   
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Opsamling af analysestrategi  

Vi vil kort opsummere de tre strategier, som vi mobiliserer.  

Med den videnskabsarkæologiske analyse vil vi undersøge formationen og transformationen af 

evidensbasering som en særlig vidensdiskurs. Spørgsmålet er her, hvordan dannelsen af 

evidensbaseringens epistemologiske horisont kan spores tilbage i tid. 

Med formningsanalysen vil vi undersøge, hvordan politikkens mulighedsbetingelser formateres 

gennem en strategisk anknytning til videnskab. Spørgsmålet vi her stiller os er, hvordan 

videnskaben indpræges i politik.  

Med den ideologikritiske analyse undersøger vi, hvilken logik det er, der installerer 

evidensbasering videnskabelige rationale. Spørgsmålet er, hvordan evidensbasering medierer 

bestemte ideologiske fantasier.  

 

Til sammen skal disse tre strategier svare på, hvordan evidensbasering omformer politikkens 

mulighedsrum.  
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Empirisk nedslagsfelt 

Udgangspunktet for vores analyse er, at grænsen mellem politik og forvaltning ikke fastlægger 

en grænse mellem politik og ikke-politik, men derimod betegner en forskel, der er blevet sat i det 

politiske system med henblik på at kunne fastlægge en demokratisk meningsfuld distinktion 

mellem regering og opposition (Andersen 1998: 10). Denne distinktion bliver genindført i både 

politik og forvaltning. I forvaltningen genindføres forskellen f.eks. ved, at man diskuterer 

hvordan socialpolitiske indsatser kan tilrettelægges i dialog med de politiske myndigheder. 

Socialpolitik bliver således udpeget og formuleret på begge sider af forskellen 

politik/forvaltning21. Vi tager afsæt i, at evidensbasering kan ses i sammenhæng med politikkens 

mulighedsbetingelser i dette grænseforhold.  Når vi i projektet skal undersøge socialpolitik vil 

hovedkriteriet for identifikationen af udformning og dannelse af politik være, at begge sider af 

denne forskel udpeger problemer som sociale problemer, der kan adresseres politisk (Andersen 

1999:116).  

 

I den første analysedel vil vi dermed se på, hvordan viden efterspørges historisk på både politisk 

og forvaltningsmæssigt niveau. I denne analyse vil vi gøre brug af ”sneboldmetoden”, hvor en 

kilde aktualiserer en anden, der peger på en tredje osv. På den måde vil vi tilvejebringe et 

historisk arkiv om viden og vidensefterspørgsel i politikkens tilrettelæggelse.  

I de to andre analysedele har vi udvalgt to cases. Bent Flyvbjerg refererer til to forskellige typer 

af strategiske cases; ekstreme cases og kritiske cases. I begge tilfælde er der tale om cases, der 

indeholder en stor mængde information om den aktuelle problemstilling. Ekstreme cases er 

kendetegnet ved, at de er gode til at underbygge en pointe, fordi den synliggøres i udpræget 

grad. Kritiske cases er cases, som udvælges på baggrund af deres relation til problemstillingen 

(Flyvbjerg 1996: 149). Begge de cases vi ser på, er valgt som såkaldte strategisk cases, dvs. en 

case, der ikke forestilles at være repræsentativ i betydningen gennemsnitlig, men derimod en 

case, der indeholder en stor mængde kvalitativ information om problemstillingen (Flyvbjerg 

1996: 149-50). De udvalgte cases rummer elementer af både den ekstreme og den kritiske case.  

Begge cases er ekstreme, fordi de udgør omfattende forsøg på at evidensbasere politik på en helt 

ny måde i Danmark. På den måde sætter de forholdet mellem viden(skab) og politik, kernen i 
                                                 
21 Det betyder ikke, at enhver indsats, der tildeles politisk opmærksomhed, kan kategoriseres som socialpolitisk. Det kræver, at den 

problemstilling, som indsatsen retter sig mod, er socialt konnoteret. Det vil sige, at indsatsen retter sig mod en problemstilling, der vedrører 

menneskers forhold til andre mennesker, i modsætning til f.eks. medicinske problemstillinger, hvor det handler om den enkelte krops 

funktionalitet i forhold til sig selv (Luhmann 2000: 144, 250).  
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vores problemstilling, på spidsen. Samtidig er casen kritisk, fordi de har en tydelig relation til, 

hvordan evidensbaserede tiltag iværksættes på det sociale område i hele Danmark.  
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3. del: Et historisk oprids 

 

”Alene det, at der måles på et område, betyder, at opmærksomheden rettes mod at 

forbedre indsatsen” (Finansministeriet 1995b: 7). 

 

Den politiske efterspørgsel af viden 

I dette afsnit vil vi se på den historiske relation mellem viden og tilrettelæggelse af 

socialpolitik.  

SFI Campbell, der arbejder med at forsyne den sociale sektor med evidensbaseret viden, 

anfører, at ”evidensbaseret politik og praksis er defineret som en omhyggelig, udtrykkelig 

og kritisk brug af den aktuelt bedste viden, når der træffes beslutninger om andre 

menneskers velfærd” (SFI Campbell 2011). Spørgsmålet er, hvordan efterspørgselen af 

viden ser ud, når vi går længere tilbage i socialpolitikkens historie. Som anført 

indledningsvis er det den saglige relevans, som viden tilskrives i socialpolitikken, som vi 

her eftersporer. Vores grundpostulat er, at viden i løbet af de sidste 10-15 år opstår som et 

felt for meningsdannelse på en ny og disparat måde indenfor socialpolitikkens 

tilrettelæggelse. 

Afsnittet er forankret i to empiriske kilder: En række publikationer fra Socialministeriet 

og Finansministeriet samt forskningsarbejder udført af bl.a. SFI fungerer som primær 

empiri. Derudover trækker vi på sekundær empiri i form af andres forskningsarbejder om 

socialpolitik og forvaltning22. Formålet med den diakrone analysestrategi er at se på 

meningstilskrivelsen af bestemte vidensformer over tid i forvaltningen. I den første 

analyse vil vi forfølge følgende hypotese:  

 

Videnskabelig viden går fra at udgøre et drøftelsesgrundlag i tilrettelæggelsen af politik til 

at blive udsondret som en meningsbærende position, hvorfra politik kan aktualiseres.  

 

Vi ønsker herved at se på, hvordan forestillingerne om organiseringen af viden i 

                                                 
22 Niels Åkerstrøm Andersens ”Selvskabt Forvaltning” og Betina Wolfgang Rennisons ”Ledelsens Genealogi” leverer de fleste pointer, som vi 

trækker på i den sekundære empiri.  
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socialpolitikken udvikles historisk, således at svaret på udfordringer i stadig større 

områder af socialpolitikken i dag synes at være ”mere og bedre viden”. Denne 

vidensorganisering tager i dag form som krav om evaluering, benchmarking, 

akkreditering, cost-benefit, resultatmål osv. Vi vil derfor spørge ind til, hvordan viden 

påstår som anknytningsmulighed i socialpolitikkens tilrettelæggelse – hvad er det, der gør 

viden til en så nærliggende løsning på politikkens konkrete problemer?  

 

 

I den gængse politologiske forskningslitteratur bliver evidensbasering som regel refereret 

til som en teknologi, der er blevet importeret fra USA og Storbritannien, og hvor 

sundhedssektoren er det forbillede, der ligger til grund for andre fagsektorers 

evidensbestræbelser (f.eks. Bhatti et al. 2006, Gath 2008, Hansen & Rieper 2009). Dette 

forklarer imidlertid ikke, hvordan evidensbaseringen er opstået og har udfoldet sig som 

grundlag for politikdannelse i Danmark. Størstedelen af evidensforskningen tager 

udgangspunkt i evidensbasering som en genstand, der bibeholder sine grundlæggende 

egenskaber og en entydig mening på tværs af forflytninger i organisatorisk og politisk 

kontekst. Dermed tager man ikke højde for de særlige politiske, styringsmæssige og 

teknologiske omgivelser, som evidensbaseringen udfoldes i og medieres igennem. Vores 

udgangspunkt er ikke, at evidensbasering er blevet ”adopteret” ind i dansk politik, 

forvaltning, forskning og ledelse mv. Vi antager derimod, at kimen til evidensbasering i 

dansk socialpolitik dels findes i de generelle berøringsflader mellem forskning og 

organisering af socialpolitik, der kan spores tilbage til den moderne forvaltnings 

oprindelse, og dels findes den i de effektiviseringsbestræbelser, der gør sin indtræden i 

forvaltningens organisering i 1960’erne, og som for alvor cementeres i løbet af 1970’erne 

og 80’erne (Andersen 1995: 52-58, Rennison 2011: 95-101, 121-122).  

 

Politiske krav om social forskning: Viden som sagkundskabsstrategi  

Ønsket om at foretage større undersøgelser og målinger, både på forkant af og efter 

indføringen af lovbestemmelser og reformer, går langt tilbage i tid i moderne politik og 

forvaltning. Berøringsfladen mellem policy-orienteret og kvantitativ forskning og 

forvaltning kan tilsvarende spores tilbage til den moderne forvaltnings spæde begyndelse, 
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hvor brug af statistikker og prognoser i varierende omfang har indgået i tilrettelæggelsen 

af politiske tiltag23.  

 

Da de første love om regulering af arbejdsforhold i Danmark bliver vedtaget i midten af 

1850’erne, sker det på baggrund af indgående konsultationer og samråd med lægefaglige 

specialister, der udarbejder flere rapporter om de skadelige følgevirkninger af industrien 

(Jacobsen 2011). Ligeledes iværksætter Indenrigsministeriet i 1872 en større faglig 

undersøgelse af lønforhold og arbejds- og hviletider hos et bredt udsnit af arbejdere i 

Danmark, som et led i politiske diskussioner om behovet for yderligere regulering af 

forholdene på industriarbejdspladser (Indenrigsministeriet 1874). I 1849 bliver Det 

Statistiske Bureau oprettet som en selvstændig institution under Indenrigsministeriet, hvor 

bureauets statistiske analyseopgaver omfatter redegørelser for ”livsvilkårene i de 

forskellige samfundslag, derunder ernærings- og forbrugsforhold. Særlig genstand for 

behandling er arbejdsforholdene på deres forskellige områder, formue- og 

indtægtsforholdene samt arbejderforsikringen” (Indenrigsministeriet 1895)24. Sammen 

med Det statistiske Departement, der i løbet af 1880’erne bliver etableret som et 

tværministerielt forskningsorgan, bliver bureauet frem til 1950’erne den væsentligste 

leverandør af datamateriale til det socialpolitiske område, primært i form af kvantitative 

analyser25. Bureauet er et tidligt eksempel på en politisk forankret forskning, der skal 

tilvejebringe et kvantificeret videnskabeligt vidensgrundlag for politiske drøftelser af 

forskellige socialpolitiske tiltag.  

Derudover bliver der i løbet af mellemkrigstiden etableret en række enheder under de 

forskellige ministerier med ansvar for sektorforskning, som f.eks. Sundhedsstyrelsens 

medicinalstatistiske kontor under Indenrigsministeriet, Danmarks pædagogiske Institut 

under Undervisningsministeriet og Statens Byggeforskningsinstitut under 

Boligministeriet. I de større kommunale centralforvaltninger bliver der også i denne 
                                                 
23  Michel Foucault udpeger fremvæksten af den politiske økonomi som den bærende komponent i det han betegner som regeringskunstens 

transformation i løbet af 1700-tallet. Foucault anfører, at den politiske økonomi indbefatter en regeringsform, der kendetegnes ved, at praksisser 

og subjekter bliver gjort til genstand for videnskabelige granskninger (Foucault 2009: 29-37) 

24  Fra ”Lov om ordning af statens statistiske bureau”, af 16.12.1895 

25 I løbet af mellemkrigstiden bliver der oprettet en øvrig intern afdeling i Indenrigsministeriet, der skal udvikle og producere statistisk 

materiale. Afdelingen bliver femogtyve år senere, i 1959, genfødt som en selvstændig institution; Socialforskningsinstituttet 
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periode skabt egne afdelinger med henblik på gennemførelse af sociale undersøgelser, 

som Københavns statistiske kontor og Århus kommunes statistiske kontor 

(Socialministeriet 1957a: 12-14). Fra og med slutningen af 1800-tallet og frem til 

efterkrigstiden ser vi således, at en række instanser for videnskabelig vidensproduktion 

både på kommunalt og statslig niveau bliver etableret med henblik på at forsyne det 

politiske system med data og faglige analyser.  

 

I Socialministeriets betænkning vedrørende oprettelsen af Socialforskningsinstituttet i 

1955 hedder det blandt andet, at instituttets forskningsarbejde skal tilsigte, at ”opnå et 

solidere grundlag for drøftelsen af sociale foranstaltninger, som samfundet allerede har 

indført, eller som man har fundet det ønskeligt at overveje betimeligheden ved ” 

(Socialministeriet 1955: 7).  Betænkningen peger på en gradvis transformation af det 

sociale område, hvor efterspørgselen af videnskabelige og faglige redegørelser af 

socialpolitikkens forskellige sagsområder begynder at vinde frem.  

Ved oprettelsen af SFI anføres behovet for at kvalificere de socialpolitiske debatter 

gennem tilførslen af en objektiv, faglig og videnskabelig information. Italesættelsen af 

vidensbehov, handler først og fremmest om at udvide drøftelsesgrundlaget på forkant af 

reformer eller i forbindelse med fremsættelse af lovforslag. SFI skal redegøre for de 

områder, der udpeges som socialpolitisk relevante26.  

                                                 
26 Det skal dog bemærkes at der allerede fra og med 1959 og op igennem 1960’erne og 70’erne er et spændingsforhold mellem instituttet og 

primært Socialministeriet, der knytter sig til SFIs forskningsmæssige virke og formål. SFIs tidligste forskningsarbejder beskæftiger sig med 

redegørelser og analyser af de forskellige former for sociale problemer, indenfor en velfærdsstatslig problemløsningsoptik. Disse bliver i al 

væsentlighed udført på bestilling fra Arbejdsministeriet og Socialministeriet. Men i løbet af 60’erne udvikler SFI sig fra være et rent politisk 

rådgivningsorgan med klart fastlagte forskningsopgaver til at blive et mere institutionelt fritstillet institut, der får et større råderum til også selv at 

formulere sine arbejdsopgaver (Andersson & Dabrowski 1996: 173-178). Dermed bliver den rent institutionelle instrumentalitet i forbindelsen 

mellem forvaltningen som autoritativ bestiller og SFI som funktionel udfører på et tidligt tidspunkt afløst til fordel for en organisering, hvor SFI 

både fungerer som vidensleverandør af policyforskning og som en selvstændig drivkraft i udviklingen af det brede socialpolitiske 

forskningsområde med vægt på metode- og teoriudvikling. I et arbejdspapir fra instituttet fra 1970, hedder det bl.a. at ”instituttet burde tage sit 

udgangspunkt i de forskningsbehov, der opstår omkring de offentlige planlægningsområder, dvs. forskning i planlægningsmetode og teori, samt i 

styringssystemer og processer. Gennem forskning i det administrative apparat kunne instituttet yde bidrag til den løbende evaluering af 

programmer” (Andersson & Dabrowski 1996: 179) 
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På den måde indebærer grundlæggelsen af SFI en institutionel videreførelse af de ad-hoc-

baserede undersøgelseskommissioner mv., som i løbet af 1800-tallet nedsættes, forud for 

vedtagelser om statslige socialpolitiske interventioner. I SFI opererer man dog tidligt med 

en forestilling om instituttet som kritisk bidragsyder til den videnskabelige viden om 

forvaltningsmæssig og socialpolitisk praksis. SFI bestræber sig således på at indtage en 

funktion som kritisk evaluator vis-a-vis det politiske system.  Den politiske efterspørgsel 

af viden er derimod i denne sammenhæng orienteret mod at tilføre et bredt og fagligt 

vidensgrundlag til de socialpolitiske drøftelser på parlamentarisk niveau. Det politiske 

niveau efterspørger sagkundskab.    

 

Viden som prioriteringsstrategi  

I 1965 beslutter Socialministeriet at nedsætte en socialreformskommission, der har til 

formål ”at forberede og afgive betænkning om en samlet reform af det danske 

tryghedssystems organisatoriske, administrative og finansielle struktur og at udarbejde 

forslag til de lovændringer, der måtte være nødvendige hertil” (Rosdahl 2008: 50). SFI 

udfører en omfattende udredning i forbindelse med kommissionens arbejde og bliver 

dermed den væsentligste bidragsyder til kommissionens to betænkninger, der udkommer i 

henholdsvis 1969 og 1972. Begge publikationer redegør grundigt for SFIs 

socialreformsundersøgelse, hvor én betænkning, der gengiver SFIs samlede vurdering, 

konkluderer, at ”det nuværende sociale system ikke i tilstrækkelig omfang lever op til sin 

egen målsætning om at hjælpe de personer, der har mere komplicerede sociale 

problemer” (Rosdahl 2008: 50). I den anden betænkning opsummeres det ligeledes, at det 

sociale apparat ”kun i meget begrænset omfang [lever] op til socialpolitiske målsætninger 

om tidlig, tilstrækkelig, helhedsrettet og individuelt afpasset bistand til borgerne, baseret 

på et samarbejde mellem borgeren og de sociale hjælpeorganer” (Rosdahl 2008: 50-51). 

Udsagnene peger på en ændring i italesættelsen af regulering, intervention og 

tilrettelæggelse i socialpolitik. I modsætning til det krav om informativ sagkundskab, der i 

løbet af 1950’erne leder frem til oprettelsen af SFI, præges socialreformskommissionens 

publikationer af, at videnskabelige evalueringer (foretaget af SFI) bruges til at 

problematisere forholdet mellem målsætning og realitet i socialpolitikken. 

Publikationerne er et tidligt eksempel på, at videnskab anvendes til at påpege svagheder 

eller utilstrækkeligheder ved årsag/virkningsforhold i socialpolitikken. At disse 
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videnskabelige indsigter aktivt bearbejdes i kommissionens arbejder peger på to 

interessante bevægelser i forvaltningen af socialpolitik. For det første den øgede 

betydning af videnskabelige vurderinger i socialpolitik, der også indgår som et led i 

drøftelser om socialpolitiske tiltag. For det andet vidner det om, at socialpolitikken 

begynder at ”få øje på sig selv” i forhold til, hvordan de socialpolitiske indsatser bliver 

implementeret og om de tilsigtede politiske mål bliver opfyldt. I løbet af 1960’erne ser vi 

en tiltagende betoning af fagkundskab i forvaltningens planlægning, hvor faglige kriterier 

for, hvad der er forsvarligt/uforsvarligt, bliver et vigtig element i politikkens 

tilrettelæggelse (Rennison 2011: 235). Denne udvikling skal ses i sammenhæng med 

generelle udviklingstræk indenfor forvaltningspolitikken, hvor planlægningen, der retter 

sig mod at tilføre såvel organisering som processer en faglig forankring i forvaltningen, i 

øgende omfang dominerer tilrettelæggelsen af politik27. Niels Åkerstrøm Andersen 

anfører, at planlægning i denne periode bliver en beslutningspræmis, der består i 

”forskellige elementer som systematisk informationsindsamling, formulering af ny politik, 

gennemførelse af analyse, der skal konsekvensberegnes etc. […] Planlægningen skal 

understøtte den lokale beslutningsproces og i den sammenhæng muliggøre en politisk 

mere effektiv ledelse” (Andersen 1995: 57). Et af de steder, hvor denne 

planlægningsstrategi ridses tydelig op, er i Finansministeriets Betænkning om 

effektivisering af statsadministrationen fra 1964:  

“De stigende økonomiske krav, som stilles til den offentlige sektor, og som nødvendiggør 

bedre planlægning inden for alle dele af den offentlige administration, skærper yderligere 

behovet for rationalisering. […] Udvalget har overvejet, om det ville være 

hensigtsmæssigt, at alle lovforslag blev forelagt et sagkyndigt organ til udtalelse med 

henblik på en vurdering af de krav, det indebar til administrationen. […] En analogi med 

justitsministeriets lovkontor er ikke dækkende, idet lovkontorets virksomhed vedrører 

lovforslagenes formelle udformning og relationer til bestående lovgivning, medens en 

vurdering af lovforslags administrative konsekvenser ville forudsætte en dybtgående 

analyse af det direkte og indirekte berørte administrationsområde. […] Derimod anser 

udvalget det for givet, at der vil være behov for en planlæggende og koordinerende 
                                                 
27 Niels Åkerstrøm Andersen anfører, at ”planlægningspolitikken ophæver rationaliseringspolitikkens konstitutive skel mellem form og indhold 

og mellem driftsøkonomi og samfundsøkonomi. Til gengæld sættes der et nyt skel mellem sektor/ikke-sektor eller mellem indenfor/ udenfor 

problemfeltet” (Andersen 1995: 51). 
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centralinstans på dette område. Denne instans, der må være en del af selve 

centraladministrationen, må have til opgave at påse, at samtlige emner og opgaver 

dækkes, og at det sker ud fra en helhedsvurdering af, hvor indsatsen til enhver tid er mest 

påkrævet. Fra denne centrale instans bør tillige kunne ydes styrelserne bistand af kyndige 

specialister på de forskellige administrationstekniske områder” (Finansministeriet 1964: 

6, 14-15). Finansministeriet adresserer ikke her kun sit eget departement, men 

forvaltningen af hele den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal imødekomme krav 

om effektiv rationalisering på baggrund af økonomisk pres og samtidig forventes det, at 

indsatserne bliver forankret fagligt forsvarligt. Dette sker bl.a. gennem forslag om 

oprettelse af en planlæggende og koordinerende centralinstans, som skal vurdere, hvor 

der er størst behov for at sætte ind med ressourcer (Finansministeriet 1964: 21). 

Betænkningen lægger vægt på, at faglighed, som tilvejebringes i form af fagspecialister, 

skal bidrage til at indfri kravet om en forsvarlig prioritering af ressourcer.  

Som led i udformningen af en prioriteringsstrategi interpelleres sagkundskaben som 

toneangivende instans, der skal afveje de forskellige indsatsers behov for ressourcer. 

Sagkundskaben skal underbygge og oplyse drøftelser om prioritering af sagsforhold: Den 

skal give en sagligt informeret begrundelse for, hvorfor bestemte områder skal prioriteres. 

Efterspørgselen af sagkundskab bliver dermed en efterspørgsel af en 

prioriteringsmekanisme i tilrettelæggelsen af politik.   

 

Viden som justeringsstrategi  

I løbet af 1980’erne kommer der et øget fokus på brug af viden som et led i styringen af 

forvaltningen28. Der lægges vægt på at undgå ”hovsaløsninger” og ”sikre kvaliteten”. 

Kvalitetssikringen skal ske gennem evaluering, erfaringsopsamling og erfaringsformidling 

(Rennison 2011: 237). I Det Sociale Udviklingsprogram, som Socialministeriet lancerer 

for at forbedre kvaliteten af serviceydelser, bliver der “lagt stor vægt på, at ideer, viden 

                                                 
28 Åkerstrøm Andersen (1995), Betina Wolfgang Renisson (2011) og Dorthe Pedersen (2006) har alle beskæftiget sig med denne udvikling, og 

en gennemgående pointe hos alle tre, er hvordan styringsregimer har en transformerende egenskab: Fremvæksten af ét styringsregime afløser 

som regel ikke et andet, men vil ofte opstå sideløbende med at bestående styringsformationer transformeres og fortsættes (Rennison 2011:44).  
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og erfaringer fra de mange støttede projekter formidles til alle med interesse for den 

sociale udvikling” (Socialministeriet 1991a:10). 

De videnskrav, som forvaltningen i denne periode på stadig flere niveauer og områder 

begynder at stille til sig selv, er flerstrengede. I Det Sociale Udviklingsprogram betones 

den praktiske viden; Det er den erfaringsbaserede vidensdeling, som her fremmes, hvor 

der ikke stilles eksplicitte krav til videnskabelighed e.l. (Socialministeriet 1994b:18). 

Denne vægtning af viden i form af praktiske erfaringer bliver også taget i brug som 

evalueringsprincip. I 1991 nedsætter Socialministeriet en arbejdsgruppe ”bestående af 

praktikere, brugere og pårørende, men også med repræsentanter for myndigheder. 

Arbejdsgruppen skal følge udviklingen med hensyn til, om foranstaltningerne i praksis 

virker i sammenhæng med øvrige initiativer til bedst mulig støtte for sindslidende” 

(Socialministeriet 1991b: 44). Samtidig bliver forskningsinstitutioner som SFI i øgende 

omfang hentet ind til at foretage større evalueringer af forskellige sociale indsatsområder. 

F.eks. bliver SFI sat til at foretage ”en efterundersøgelse af børn og unge anbragt uden 

for hjemmet […] Analysen vil bl.a. belyse følgende spørgsmål: Hvad er der for tilbud, der 

ydes af døgninstitutioner, familieplejere, opholdssteder, egne værelser mv. […] Hvorledes 

skabes det samlede overblik over alle tilbud, der kan komme på tale, og hvad lægges der 

vægt på, når der skal træffes konkret valg af placering, hvorledes sikres, at det rette tilbud 

er til stede, og hvorledes vurderes den forebyggende indsats” (Socialministeriet, Sociale 

tendenser 1991b: 42). I løbet af halvfemserne bliver SFI i tiltagende omfang involveret i 

opgaven med at indløse de voksende bestræbelser på at evaluere og måle på 

socialpolitikken (Socialministeriet: 2000/ 2003a/ 2003c). De medier, som de 

socialpolitiske indsatsområder vurderes i, er dermed i stor grad lokaliseret i eksterne 

analyserapporter. Disse indsigter bliver ofte indarbejdet i interne arbejdspapirer og 

betænkninger. Både SFI, andre tilsvarende forskningsinstitutter og konsulentbureauer 

bliver væsentlige bidragsydere til den vidensgenerering, man ønsker at fremme på det 

socialpolitiske område. En stor del af den vidensdiskurs, som dele af socialpolitikken i 

denne periode begynder at blive målt igennem, lægges således ud til institutioner med 

særlige videnskompetencer.  

 

I samme periode, fra 1989 og op til 2003, bliver Socialministeriets årlige publikation 

Sociale tendenser udgivet. Publikationen har til formål at ”gøre status og videregive 
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erfaringer om udviklingen på det sociale område” samt at ”informere kommuner og 

amtskommuner om de tendenser, der for de kommende år kan forventes især at præge den 

socialpolitiske debat og udvikling” (Socialministeriet 1992: 5).  Publikationsserien peger 

på, hvordan forvaltningen af socialpolitik i slutningen af 1990’erne gradvist øger 

opmærksomheden mod behovet for en vidensforankring af udviklingen og 

implementeringen af de sociale indsatser. Udover fokus på udvalgte områder som f.eks. 

tættere samarbejde med den frivillige sektor og partnerskabsmodeller, har udgivelserne 

henover 1990´erne primært fokus på behov for omstilling og strukturel tilrettelæggelse og 

planlægning af metoder i socialpolitikken. Fra og med 1999 kommer der et større fokus 

på resultater og effekter af politik i udgivelserne. I denne forbindelse bliver viden en 

afgørende komponent. Tilrettelæggelsen og organiseringen af politik skal nu opdyrke og 

kvalificere en række vidensforhold som led i bestræbelserne på at evaluere politikkens 

effekter. Ministeriet ønsker en kursændring i forvaltningen af socialpolitik, hvor viden 

skal præcisere vejen til de effektive indsatser: ”Et nyt område, vi skal have fat på […] er 

evaluering af den sociale indsats. En første forudsætning for en effektiv social indsats er, 

at vi ved, hvad der virker på problemerne, og hvad der ikke virker. Det kan måske lyde 

ganske indlysende, men det er faktisk ikke nogen selvfølge. Det er et grundlæggende 

problem i den sociale sektor, at der er for meget af det vi gør, vi slet ikke kender 

virkningen af. Når noget ændrer sig – og det gælder uanset om det er i den retning vi 

ønsker eller modsat, ved vi ofte ikke om det skyldes det, vi gør, eller om det skyldes helt 

andre årsager. Derfor skal vi lokalt såvel som centralt blive bedre til at evaluere 

indsatsen.[…] Virker de socialpolitiske indsatser efter hensigten og når vi de overordnede 

mål for indsatsen?” (Socialministeriet 1999: 10-11). Endvidere fremhæver 

Socialministeriet i skrivelsen, at der er ”brug for evalueringer og undersøgelser, der 

kritisk og systematisk gennemgår socialpolitikkens hovedområder såvel på et ’overordnet 

niveau’ (målelige data og facts samt vurdering af effekter) som i ’det konkrete møde 

mellem borger og det sociale system’ (metoder i det praktiske sociale arbejde). De 

nærmeste år tages der hul på en turnus-evaluering af det sociale område for gennem 

evalueringer og undersøgelser at få dokumenteret, om de mål og midler, der bruges i 

sociallovgivningen, rent faktisk virker” (Socialministeriet 1999: 101). Socialministeriet 

anfører, at “den overordnede målsætning for evalueringen af det sociale område er at 

skaffe dokumentation for, hvad der virker og ikke virker i forhold til brugerne af det 
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sociale system med henblik på at forøge træfsikkerheden i udformningen af de 

socialpolitiske initiativer og de dermed forbundne succeskriterier.[…] Det er ikke 

tilstrækkeligt at vurdere, om politikken passer til problemerne. Man må også spørge, om 

de mellemliggende udførende led, dvs. organiseringen af den sociale sektor, passer til 

politikken og problemerne” (Socialministeriet 1999: 101-102). Netop spørgsmålene om 

”træfsikkerhed” og ”præcision” bliver et gennemgående referencepunkt i skabelsen af en 

vidensbaseret socialpolitik. Præcision bliver et idealiseringspunkt, som vidensbehov, bl.a. 

i form af dokumentation, aktualiseres i. Præcisionen retter sig mod præmisserne for 

dannelse af politik og organiseringen af de sociale indsatser. Selv om der lægges stor vægt 

på, hvordan dokumentation kan forbedres, og hvordan konkrete styringsværktøjer kan 

indføres, forbliver det uklart præcist hvad en øget træfsikkerhed og præcision af 

politikken præcist indebærer. Vægten ligger på manøvreringen, altså hvordan man 

kommer dertil.  

 

Om det sociale områdes generelle serviceydelser skriver ministeriet, at “hvor det drejer 

sig om bredt rettede serviceydelser med veldefinerede formål og/ eller 

kvalitetsstandarder, er det vigtigt at vide om og hvordan disse formål/ standarder 

efterleves i praksis” (Socialministeriet 1999: 102). På denne baggrund ønsker 

Socialministeriet at udarbejde evalueringsrapporter på de enkelte socialområder, hvorefter 

Folketinget skal orienteres om resultaterne af arbejdet. Derudover skal der også 

udarbejdes metoder og håndbøger i “best practice” til sagsbehandlere og andre praktikere 

på området. Endvidere ønsker ministeriet at frembringe modeller med henblik på at 

standardisere evalueringen af den sociale indsats i de enkelte kommuner 

(Socialministeriet 1999: 102-103). Også i Finansministeriet formuleres der nye 

videnskrav i velfærdsorganiseringen. Målopfyldelse er et af de afgørende parametre, som 

velfærdsstaten skal holde sig selv op på: ”Effektive offentlige institutioner skal vurderes 

på, hvorledes de – indenfor de rammer de har fået tildelt – er i stand til at opfylde de 

politiske målsætninger, der er sat for institutionen” (Finansministeriet 1995b:1). To af de 

værktøjer, der udpeges som bærende elementer i den kommende kvalitetssikring af 

velfærdsstatens institutioner, er selvanalyse og mål- og rammestyring. Formålet med 

selvanalysen er ”at skabe overblik over institutionens udviklingsveje og 

forbedringsmuligheder […]. Hvis institutionen allerede har en klar vision og strategi, kan 
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man gå direkte til forbedringsområderne, ligesom man umiddelbart vil kunne anvende 

metoden i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter, eksempelvis til at vurdere 

forandringsparatheden på området. Formålet med mål- og resultatstyring er at 

synliggøre opnåede resultater over for politikerne, borgerne og medarbejderne i 

institutionen” Derudover er formålet at ”sætte mål for indsatsen på de vigtige områder i 

institutionen, således at målingerne supplerer økonomimålinger og dermed giver et mere 

helhedsorienteret indtryk af institutionens præstationer” (Finansministeriet 1995b: 19). Et 

andet målingsværktøj, som skal producere viden om virkning på det sociale område, er 

benchmarking. Det skal bidrage til en ”vidensudsivning” og forankringen af flere og 

bedre indikatorer, hvorved den sociale indsats kan måles. Benchmarking ”indebærer 

systematisk sammenligning af ensartede funktioner eller præstationer med andre. 

Formålet er at finde egne styrker og svagheder og gennem sammenligning med de bedste 

på området at lade sig inspirere af, hvad de gør bedre, derefter implementere de fundne 

forbedringsresultater i ens egne processer og resultater. I princippet kan alt benchmarkes 

både på tværs af områder og over tid. Det kan være produktivitet, kvalitet, 

arbejdsprocesser eller metoder […] Benchmarking er én af mange mulige veje til 

forbedringer af den offentlige sektor. Ikke blot af dens produktivitet og kvalitet i snæver 

forstand, men også til at finde og realisere effektivitetsgevinster og få mere tilfredse 

medarbejdere og borgere” (Socialministeriet 1998a: 110-111).  

 

I løbet af 1990’erne bebuder Socialministeriet en tættere kobling mellem videnskab og 

politik med henblik på at forsyne det sociale område med forskningsbaserede indsigter. 

Sideløbende med denne udvikling vokser nye videnskrav om dokumentation og 

evaluerende redegørelser frem. Det er ikke længere nok at skabe resultater og indsamle 

erfaringer, det skal endvidere kunne dokumenteres, hvordan konkrete resultater er en 

effekt af de indsatser, der sættes i værk: “resultatskabelse er en fortsat stræben efter 

forbedringer. Forbedringer udspringer af, at der gennemføres evalueringer, som følges 

op af planlægning og iværksættelse af forbedringer. Ledelse foregår således i en proces 

under stadig udvikling, hvor lederne bør kunne dokumentere sammenhæng mellem de 

anvendte ledelsesmetoder og de resultater, som institutionen leverer” (Finansministeriet 

2001:16). Forvaltningen skal producere viden om sammenhængen mellem målsætning, 

indsats og resultat. Disse indsigter skal føres tilbage til de sociale indsatser ved, at de 
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aktivt skal justeres på baggrund af evalueringer og målinger. Det stiller også nye krav til, 

hvordan forvaltningen evaluerer sine indsatser, da det ikke længere er nok at dokumentere 

en (positiv) effekt. Det skal tillige kunne dokumenteres, at effekten er et resultat af den 

valgte indsats. 

Som et led i omstillingen til et større “vidensberedskab” på det sociale område, ønsker 

Socialministeriet at fremme og forbedre forskningen på området. Den Sociale Database 

bliver etableret af Socialministeriet i 1998 (under Ankestyrelsen), med det formål at 

etablere ”et centralt mødested for viden om den sociale udvikling i spændingsfeltet mellem 

det centrale og decentrale niveau. I de kommende år vil indholdet i Den Sociale Database 

til stadighed blive bedre og kunne levere stadigt flere relevante oplysninger om det 

sociale område” (Socialministeriet 2000a: 117). Socialministeriet påpeger også, at “de 

faglige forskningsmiljøer og forskningskompetencen skal udbygges og styrkes både på 

universiteter og på sektorforskningsinstitutioner […]. Kontakterne mellem ministeriet og 

forskningsverden skal udbygges med henblik på at sikre formidlingen af ministeriets 

forskningsbehov til forskningsverdenen […]. Der skal opbygges og fastholdes 

forskningskompetence på samtlige af de forskningsområder, der har betydning for 

Socialministeriet” (Socialministeriet 1999: 105). Det socialpolitiske område skal udstyres 

med vidensgenererende værktøjer og programmer som bl.a. benchmarking, evaluering, 

præstationsmonitorering, akkreditering, ”best practice” og selvanalyser mv. 

Vidensgenereringen ses som en ”befrielse” fra en potentielt vilkårlig og subjektiv 

organisering af politiske indsatser: ”Uden konkrete, veldefinerede og bredt accepterede 

målinger ender drøftelser om udviklings- og forbedringsbehov i ’kampen om, hvem der 

kan argumentere bedst for egen holdning’” (Finansministeriet 1995b:7). 

Vidensproduktionen skal udvikles i to spor, i form af eksterne evalueringer, frembragt af 

forskningsinstitutter mv., og i form af evalueringsprogrammer og målingsværktøjer, som 

et fikspunkt for den interne organisering af de sociale indsatser. I den vidensdiskurs, vi 

her ser begynde at tage form, anvendes viden i stadig større omfang til at formulere 

mangler og justeringsbehov i tilrettelæggelsen af socialpolitik. Vi vil nu rette blikket mod, 

hvordan denne vidensdiskurs accentueres og på en afgørende ny måde sætter videnskaben 

i forbindelse med politik.  
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Evidensbaseringens indtog 

I 2002 bliver den evidensbaserede socialforskning institutionaliseret med oprettelsen af 

Nordic Campbell Center, der senere omdøbes til SFI Campbell29. Nordic Campbell får til 

opgave at producere systematiske udarbejdelser af reviews, der skal gøre forskningen 

tilgængelig for den offentlige sektor 30. Disse forskningsoversigter sammenfatter resultater 

fra en stor mængde studier af en given indsats (Bhatti et al. 2006: 7). Daværende 

Socialminister Benedikte Kiær udtaler om brugen af evidensbasering, at “det moderne 

videnssamfund giver mulighed for hurtigt at få adgang til viden om sociale indsatser og 

deres resultater fra hele den vestlige verden. Jeg ønsker, vi skal blive meget bedre til at 

anvende denne viden og dokumentation i det faglige arbejde på det sociale område” 

(Deloitte 2010: 15).  

Begrebet evidens er på dette tidspunkt nyt på det sociale område. Ordet evidens optræder 

første gang i Ordbog over det Danske Sprog i 1922, hvor der refereres til ”det at noget er 

(fuldkommen) indlysende, øjensynligt; (fuldkommen), klarhed, tydelighed ell. vished”31. 

Evidens knyttes til bevisførelse, at der er et solidt og underbygget belæg for et givet 

udsagn. Som forskningsmetodik opstår evidensbasering i dansk sammenhæng først inden 

for sundhedsvæsenet og i medicinsk forskning i løbet af 1980’erne, hvor der udbygges 

sindrige registreringssystemer til at indfange den bedst foreliggende evidens med henblik 

på at behandle sygdomme (Bhatti et al. 2006: 14). Som socialpolitisk forskningsområde er 

det først i begyndelsen af 2000-tallet, at evidens begynder at tage form. Gennem en 

sammenfatning af et stort antal videnskabelige videnskilder tager forskningen sigte på, at 

fremvise belæg for, hvordan en social indsats mest mulig effektivt og præcist kan 

håndteres. Hensigten er at synliggøre kvalitetsstandarder, som den aktuelle praksis kan 

måles på, eller som nye politikker kan udvikles på baggrund af (Bhatti et al. 2006: 119). 

Den evidensbaserede forskning ”kan bruges til at skabe et klart beslutningsgrundlag for 

politikerne i den enkelte kommune” (Socialministeriet 2003b: 16). Forskningen skal 

endvidere anvendes til at producere en så virkningsfuld socialpolitik som mulig og 

indebærer en “omhyggelig, udtrykkelig og kritisk brug af den bedste aktuelle viden i 

                                                 
29 Nordic Campbell Center bliver underlagt SFI 

30 http://www.akf.dk/udgivelser/2006/pdf/evidens.pdf/ og http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=268.  

31 http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=evidens  
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forbindelse med beslutninger om brugernes velfærd”32.  

 

Ifølge Anvendt Kommunal Forskning drejer evidensbasering sig om at ”udarbejde 

politik, forvaltning, praksis etc. med afsæt i den bedst mulige viden om, hvilke indsatser 

der virker henholdsvis ikke virker. Evidensbevægelsen sætter således fokus på effekter af 

indsatser og interventioner og arbejder for at syntetisere allerede foreliggende viden samt 

synliggøre den aktuelt bedste viden og stille denne til rådighed for beslutningstagere i 

politik og praksis” (Rieper & Hansen 2007: 13).  

På den ene side skal dette opnås ved at organiseringen af politik tilrettelægges således, at 

de indsatser, hvor man kan aflæse det højeste præcisionsniveau i forhold til effekt og 

resultat, bliver fremmet. Dette sker blandt andet ved at udbygge resultat- og 

effektindikatorer i form af specifikke evaluerings- og dokumentationsstrategier på det 

sociale område, der skal måle på graden af resultatopnåelse i de givne indsatser. Denne 

viden skal så anvendes til at justere og udvikle de sociale tiltag. Dette kræver, at de 

socialpolitiske indsatsområder kalibreres til at kunne håndtere og sortere i den store 

mængde information, som bliver produceret i den enkelte kommune. For at kunne 

fremvise et ”evident” vidensgrundlag om et givet indsatsområde, kræver det, at de 

målingsværktøjer, der skal vurdere indsatsen, har et vist omfang af videnskabelig 

validitet. På den måde skal evidensbaseringen tilføre en videnskabelig ”validisering” af 

socialpolitikkens organisering. Et væsentligt element i evidensbaseringen består i denne 

sammenhæng i at udbrede standardiserede indikatorer på tværs af organisatoriske og 

kommunale skel, så vidensproduktionen kan bruges til at modellere en mest mulig 

formålsrettet indsats, der igen skal kunne spredes ud i de enkelte kommuner. 

Socialministeriet anfører, at ”en systematisk opbygning af viden om effekterne af indsatsen 

og en lige så systematisk udnyttelse af eksisterende forskningsresultater skal bidrage til, 

at velfærdsydelserne tilrettelægges ud fra den aktuelt bedste viden. En særlig udfordring 

består i at danne sig et overblik over den hurtigt voksende internationale forskning og 

praksisviden. Den aktuelt bedste viden skal udvælges og gøres tilgængelig i politiske 

beslutningsoplæg og for social praksis. I Socialministeriet arbejder vi målrettet på at 

skabe viden om effekterne af indsatsen og benytte eksisterende viden i det fremadrettede 

arbejde” (Socialministeriet 2011c).  
                                                 
32 Mandag Morgen 2004: 6 (Virker velfærden? – et debatoplæg om evidens og velfærd) 
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På den anden side er der tale om fremvæksten af et selvstændigt forskningsfelt, som 

politik og forvaltning sættes i forhold til: Politikken skal være på bølgelængde med og 

aktivt inkorporere de fortløbende forskningsproducerede indsigter på hele socialområdet. 

Socialministeriet angiver tre instanser, der skal bidrage til at understøtte og sprede 

evidensbaseret viden på det sociale område:  

 Det Nationale Center for Velfærdsforskning (SFI) foretager vidensindsamling om effekt 

på store dele af de socialpolitiske indsatser i Danmark.  

 Socialministeriet samarbejder med SFI Campbell, som udarbejder systematiske 

forskningsoversigter af undersøgelser af evidensbaserede indsatser på socialområdet.  

 Servicestyrelsen har desuden oprettet en Vidensportal, der skal formidle aktuelt bedste 

viden til kommuner om indsatser for udsatte børn og unge (Socialministeriet 2011c). 

 

Evidensbaseringen sigter således mod at skabe en politik, der hele tiden er 

forskningsmæssig opdateret.  Forskningsresultaterne skal omsættes til løsninger i 

tilrettelæggelsen af de socialpolitiske indsatser: ”’Evidensbaseret praksis’ betyder, at man 

skal lægge resultater fra forskningen til grund for sit arbejde. […] Hovedsagen er, at 

(forsknings)resultaterne skal ud der, hvor der prioriteres, og der, hvor indsatserne og 

ydelserne i praksis udformes og leveres” (Rieper & Hansen: 2009: 1-2). De 

forskningsoversigter, som skal ligge til grund for disse prioriteringer ”søger at 

identificere alle relevante studier (primærstudier), der omhandler en given 

problemstilling. Efter en kritisk vurdering af primærstudiernes kvalitet besluttes det at 

inkludere nogle i reviewet, mens andre ekskluderes. Resultaterne af de inkluderede 

primærstudier syntetiseres […]. Systematiske reviews betragtes som særligt valide, fordi 

de sammenfatter resultaterne af større datamaterialer. Endvidere betragtes de som et 

middel til at skabe overblik i den hastigt voksende jungle af forsknings- og 

evalueringsresultater” (Rieper & Hansen 2007: 13-14).  

 

I evidensbaseringen ligger der et krav om en bestemt systematik i den måde, disse 

vidensproduktioner indoptages i politikkens organisering på. De evidensbaserede 

forskningsinstitutioner stiller krav om en hierarkisering af viden, hvor forskellige 

forskningsmetoder tillægges ulig præcisionskapacitet: ”Rangordningen tager 
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udgangspunkt i det forskningsdesign, som er anvendt i primærstudierne. 

Kvalitetsvurderingen af de enkelte primærstudier foregår således dels ved at identificere, 

hvilket design der er anvendt og fastlægge om det pågældende design ligger over eller 

under et fastlagt snit i rangorden af design, dels ved at gennemføre en kvalitetsvurdering 

af designet i de primærstudier, der ligger over det fastlagte snit. Rangordenen synes 

foretaget efter det grundprincip, der bygger på, at kausalitet (årsagvirkningsrelationer) 

bør afdækkes ved at udelukke den kontrafaktiske problemstilling: hvis andre mulige 

årsager til virkningen kan udelukkes, så er den undersøgte årsag (indsatsen) gældende. 

Undersøgelsen af andre mulige årsager (og isoleringen af den undersøgte årsag) 

foretages ifølge kausalitetsopfattelsen i den empirisk-analytiske videnskabstradition bedst 

ved, at der anvendes et randomiseret kontrolleret eksperiment-design (RCT). Andre 

designs er svagere til at håndtere det kontrafaktiske problem ” (Rieper & Hansen 2007: 

18).  De randomiserede kontrollerede forsøg, RCT, anses som den forskningsmetode, der 

kan fremvise den mest valide udsagnskraft og placeres dermed øverst i rangordningen. 

Kriterierne for, hvilke data der kan inkluderes i RCT-forankrede undersøgelser, er meget 

strikte (Bhatti et al. 2006: 77). Derfor er der få forskningsoversigter, baseret på nordiske 

undersøgelser, der indgår i de RCT-analyser, som SFI Cambell udfærdiger til danske 

kommuner og andre socialpolitiske organisationer33. Som vi bl.a. vil se i projektets sidste 

analyseafsnit, er de videnskabelige krav i den RCT-baserede forskning alligevel noget, de 

evidensbaserede indsatser delvist holdes op mod. RCT-analyserne udgør derfor til dels et 

videnskabeligt ideal, som brugen af evalueringsmetoder og indikatorer i de sociale 

indsatser bliver målt på.  

Derudover tages en række andre ”underordnede” forskningsmetoder i brug. Disse 

rangeres i henhold til graden af høj til lavere validitet og udgøres af henholdsvis 

forløbsundersøgelser, tværsnitundersøgelser, procesevaluering, aktionsforskning, 

kvalitativt casestudiedesign, etnografisk feltstudie samt eksterne ekspertvurderinger og 

brugervurderinger (Rieper & Hansen 2007: 24-41). Den konkrete udmøntning af 

evidensbaserede indsatser vil derfor ofte bevæge sig mellem disse forskellige grader af 

validitet, og disse videnshierarkier vil også blive omsat på forskellige måder i den enkelte 

kommune og i de konkrete socialpolitiske tiltag. Hvis vi f.eks. ser på Københavns 

Kommune, så beskrives baggrunden for kommunens evidensbestræbelser med 
                                                 
33 Størstedelen af SFI Cambells RCT-undersøgelser er baseret på amerikansk og britisk forskning (Bhatti et al. 2006: 76) 
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udgangspunkt i, at der er en ”begrænset viden om, hvad der virker for hvem og hvorfor. Vi 

skal i højere grad vide om det, vi gør, hjælper. Det betyder, at vi skal arbejde på at 

dokumentere og systematisere information om vores nuværende praksis, og anvende den 

viden som allerede foreligger” (Københavns Kommune 2011c). På denne baggrund er 

socialforvaltningen begyndt at målrette dele af de socialpolitiske indsatser mod en 

systematisk evidensbasering. Arbejdet med evidensbaseringen illustreres med en 

”evidenstrappe” (se figur nedenunder). På øverste trin i evidenstrappen er der beviseligt 

en effekt af en given indsats, mens der på det nederste ikke findes nogen viden om effekt. 

Det øverste trin er en ”statistisk bevist” indsats (Københavns Kommune 2011b). 

Indsatserne skal være ”baseret på den bedst tilgængelige viden. Men samtidigt er det 

vigtigt at understrege, at vi ikke er en forskningsinstitution, der kun producerer og 

anerkender viden, som befinder sig på evidenstrappens øverste trin. Vi anvender derfor et 

bredt evidensbegreb. Det betyder, at vi også anerkender viden, der ikke nødvendigvis kan 

placeres på evidenstrappens højeste trin – blot det er udtryk for den bedst tilgængelige 

viden på området” (Københavns Kommune 2011b). 

 

Figur: Evidenstrappen (Velfærdsministeriet 2008:5). 

 

 

Evidensbaseringen tager således afsæt i et vidensbegreb, der ikke opererer med samme 

stringente krav om videnskabelig validitet, som de evidensbaserede forskningsstandarder 

foreskriver. I Københavns Kommune er videnskabelige standarder noget, der skal 

efterstræbes, det er et ideal, som politikken skal holdes op mod. Samtidig tages der 
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forbehold for, at statistisk beviselig og videnskabeligt frembragt viden ikke nødvendigvis 

vil kunne opnås på alle områder. I disse tilfælde må man træde til med dokumenterede 

effekter, der ikke har den tilsvarende forskningsmæssige validitet. Det er et vidensbegreb, 

der sondrer imellem bedst tilgængelig viden og videnskabelig viden. Sondringerne 

refererer hver især til to forskellige processuelle niveauer af evidensbasering inden for det 

sociale område. Bedst tilgængelig viden henviser som regel til internt systematiserede 

processer for vidensfrembringelse i form af eksempelvis dokumentation og effektmåling, 

dvs. processer der ikke trækker veksler på viden, der er frembragt uden for forvaltningen. 

Videnskabelig viden refererer derimod til netop eksternt produceret viden, der enten er 

frembragt i samarbejde mellem forskellige kommuner og forskningsinstitutioner eller til 

rene forskningsbaserede oversigter og analyser, tilvejebragt af uafhængige 

forskningsinstitutioner.  

Evidensbasering på det sociale område er således kendetegnet ved at fungere som både 

ekstern videnskilde i form af ”blåstemplede” forskningsresultater, og som en model for 

tilrettelæggelse og udvikling af socialpolitik. 

 

Evidensbaseringens socialpolitiske aktualisering kan enkelt opridses i følgende model:  

 INTERN EKSTERN 

INSTITUTION Kommunale 

centralforvaltninger, 

Socialministeriet, 

departementer 

Forskningsinstitutter 

FUNKTION 

 

Organisering og udvikling af 

politik  

Strategisk videnskilde 

VIDENSFORM Evaluering, dokumentation, 

målingsværktøj (som f.eks. 

præstationsmonitorering, 

”best practice”, benchmarking 

mv. ) 

Forskningsoversigter  

PROBLEM  Forholdet mellem mål og 

effekt  

Belæg for videnskabelig validitet 
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Opsamling: Videnskab som ideal 

Faglige vurderinger og videnskabelig viden har historisk set udgjort en væsentlig 

bestanddel på centrale områder af den moderne socialpolitiks organisering og 

udformning. I den sammenhæng er historien om forholdet mellem faglighed og videnskab 

på den ene side og den socialpolitiske vidensefterspørgsel på den anden karakteriseret ved 

en stærk kontinuitet. Viden ses som et middel til at sikre et kvalificeret drøftelsesgrundlag 

af de løbende socialpolitiske tiltag. Samtidig ser vi en klar diskontinuitet befæste sig i det 

strategiske terræn, som viden udgør for tilrettelæggelsen af politik. I løbet af 1980’erne 

bliver dette terræn omdannet i takt med, at nye videnskrav vokser frem i form af 

evaluering og dokumentation af effekt. Med det øgede fokus på evidensbasering af politik 

bliver det strategiske rum for vidensdiskursen åbnet op: Evidensbasering tager netop 

udgangspunkt i, at videnskabelige forskningsresultater og standarder i størst mulig 

omfang skal normere retningslinjer og fremdrift i den aktuelle socialpolitiske indsats. 

Evidensbasering drejer sig på den ene side om, at ”forskerne lægger den bedst 

kvalificerede viden, forskningen i øjeblikket har, åbent frem. Det betyder i sagens natur 

ikke, at der er entydigt bevis for, at en given indsats har en bestemt effekt, men det er det 

mest kvalificerede svar, forskningen kan give på det pågældende tidspunkt”34. På den 

anden side skal organiseringen af politik kalibreres til at opfange forholdet mellem indsats 

og effekt mest mulig præcist med henblik på at generere viden, der skal omsættes til en 

standardisering af socialpolitiske indsatser. Med andre ord synes der at være skabt et 

selvstændiggjort felt for meningsdannelse i denne vidensdiskurs, hvor viden og 

videnskabelig validitet danner et normeringsgrundlag for den aktive udformning af 

politik.   

                                                 
34 http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=259  
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4. del: Politik som eksakt videnskab? 

 

"Hjemløsestrategien er formuleret på baggrund af kortlægning og viden om problemerne 

med hjemløshed" (Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll 2009: 5). 

 

Hjemløsestrategien 

I denne analysedel vil vi tage udgangspunkt i én specifik case, Hjemløsestrategien, hvis 

erklærede formål er at nedbringe hjemløsheden i Danmark. Strategien blev søsat af 

regeringen i 2009 med Indenrigs- og Socialministeriet som tovholder, og er et af de mest 

omfattende forsøg på at evidensbasere et socialpolitisk område i dansk sammenhæng35.  

Ved projektets opstart er otte kommuner tilknyttet tiltaget, der forløber over tre år, fra 

2009 til 2012. De otte ’aftalekommuner’ er Albertslund, Esbjerg, Frederiksberg, Høje-

Taastrup, København, Odense, Randers og Århus36. 

Vi vil både se på den centralt tilrettelagte strategi på ministerielt niveau samt en enkelt 

kommunes – København – arbejde med strategien. Københavns Kommunes konkrete 

arbejde med at implementere hjemløsestrategien indgår også som en del af det empiriske 

grundlag for analysen37. 

 

Vi begynder med at tage fat i Hjemløsestrategiens definition af den hjemløse. I strategien 

præsenteres to definitioner på den hjemløse. Udover at henvise til en socialretslig 

definition, opererer strategien også med SFI’s definition af den hjemløse38. For 

Københavns Kommune skal SFI’s hjemløsedefinition gøre det nemmere at identificere de 

hjemløse, fordi kortlægningsarbejdet kan foretages med større nøjagtighed. Kommunen 

anfører også, at det med denne definition bliver muligt at sammenligne 

hjemløseproblemet i København med andre storbyer, og at kommunens præventive 

                                                 
35 Hjemløsestrategien er finansieret over statspuljemidlerne, hvor 500 mio. kr. er afsat til at udarbejde konkrete indsatser overfor hjemløse.  

36 http://hjemlosestrategien.ramboll.dk/om hjemløsestrategien 
37  Københavns Kommune har som de andre syv ’aftalekommuner’ udarbejdet en selvstændig hjemløsestrategi, baseret på de særlige lokale 

forhold.  

38 Den retslige definition lyder således: ”Personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som 

har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp” (Københavns Kommune 2008: 1).  
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arbejde kan trække på bredere undersøgelser af socialt udsatte, der står i fare for at blive 

hjemløse (Københavns Kommune 2008: 1-2). Selve definitionen af den hjemløse bliver et 

udgangspunkt for aktualiseringen af videnskabelighed og vidensbehov. Den juridiske 

definition beskrives som utilstrækkelig i mødet med evidensbaseringens videnskrav. Hele 

spørgsmålet om definitionen af den hjemløse er også et udtryk for, hvordan 

evidensbaseringen i Hjemløsestrategien retter sig mod rigtig mange forskellige områder 

og niveauer af den socialpolitiske organisering, fra selve borgeren til det sociale arbejde 

og centralforvaltningens udvikling af nye tiltag på området. Evidensbaseringen skal sive 

ud til alle disse områder. På tilsvarende måde tematiseres evidens i forhold til både teori, 

metode, styringsteknologi og organisationsmodeller (Københavns Kommune 2008: 9-11). 

På den måde er der tilsyneladende ingen klar grænsedragning i forhold til, hvad der falder 

inden for det, som evidensbaseringen retter sig mod, og hvad der falder udenfor 

(Københavns Kommune 2008: 1-2).  

Begrundelsen for brugen af SFI’s definition af hjemløse peger således på mange af de 

generelle begrundelser for evidensbasering af de sociale indsatser bl.a. præcision, 

sammenlignelighed og målbarhed. Dette behov for præcision og målbarhed tager afsæt i 

en mangel i politikken.   

 

Manglende viden som strategidannelse 

Mangel på viden fremhæves i Hjemløsestrategien som en af de største hindringer for, at 

politik skal kunne realiseres. Manglende viden bliver et omdrejningspunkt i 

formuleringen af nye metoder og styringsstrategier for socialpolitikken. Manglen på viden 

bliver udgangspunktet for kritiske gennemgange af en række af de praksisser, der findes 

på det socialpolitiske område og et incitament til politisk handling (Indenrigs- og 

Socialministeriet/ Rambøll 2009: 17). Vidensmangel bliver en måde at problematisere 

styringsformer og praksis i socialpolitikken. Denne problematisering udgår fra en 

sondring mellem viden/manglende viden, men den relateres til forskellige former for 

handlingskapacitet, altså sondringen manglende viden/handling. Med den skelnen 

sammenstilles (mangel på) viden med mulighederne for at realisere politik: ”På 

nuværende tidspunkt eksisterer der ikke nogen færdigudviklede dokumenterbare metoder 

eller tilgange til at nedbringe hjemløshed i Danmark. Denne form for viden er vigtig for 

det videre arbejde med at udvikle mere effektive indsatser mod hjemløshed. Det er derfor 
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et krav til kommunerne, at de i arbejdet med Hjemløsestrategien genererer viden om og 

metoder til, hvordan man mest effektivt nedbringer hjemløshed i en dansk sammenhæng. 

[…] For at kunne styrke videns- og metodeudviklingen på hjemløseområdet arbejdes der i 

Hjemløsestrategien på at styrke dokumentationen af de forskellige indsatsformers 

virkninger” (Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll 2009: 15). Behovet for en bedre og 

mere systematisk vidensforankring aktualiseres på en række forskellige niveauer.  

 

Vidensmangelproblemet indikerer specifikke løsninger for politikken. Evidensbaseringens 

forestilling om manglende viden etablerer en erkendelsespræmis i socialpolitikken, altså 

som en specifik måde at gå til politikken på. Den erkendelsespræmis vi ser komme til 

udtryk i evidensbasering, forudsætter, at politik realiseres gennem en mobilisering af 

viden. Varetagelsen af politiske opgaver og udfordringer håndteres ved at kortlægge 

videnshuller på de specifikke områder for derved at kunne udvikle på vidensformer og 

producere ny viden: ”Der er generelt i Danmark ikke nogen systematisk viden om, hvilke 

indsatsformer der virker bedst for bestemte grupper af hjemløse. […] For at kunne styrke 

videns- og metodeudviklingen på hjemløseområdet i Danmark er der behov for at styrke 

dokumentationen af forskellige indsatsformers virkninger” (Indenrigs- og 

Socialministeriet/ Rambøll 2009: 5). Mangel på viden sammenstilles i Hjemløsestrategien 

med manglende muligheder for realisering og styring af politik. Manglende viden bliver 

en ansats, som evidensbaserede indsatser aktualiseres i forhold til: ”Et vigtigt mål for 

Hjemløsestrategien er, at der udvikles viden om, hvilke konkrete indsatser og 

organiseringsprincipper der bidrager til at løse hjemløseproblemet, og at denne viden 

indsamles til beskrivelser af dokumenterbare metoder (...) For at kunne styrke videns- og 

metodeudviklingen på hjemløseområdet arbejdes der i Hjemløsestrategien på at styrke 

dokumentationen af de forskellige indsatsformers virkninger” (Indenrigs- og 

Socialministeriet/ Rambøll: 15). 

 

Med udgangspunkt i behovet for frembringelse af ny og bedre viden dannes der konkrete 

strategier for den politiske styring. Dette udledes i en række krav om 

vidensfrembringelsesstrategier, bl.a. dokumentation, metodeudvikling, faglighed og 

vidensdeling. Strategierne formuleres med henblik på at forbedre den videnskabelige 

holdbarhed og viden om virkninger i indsatsen.  
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Kausalproblemet 

Dokumentationskravet i Hjemløsestrategien rækker over alt fra statistiske beregninger og 

kalkuler til kortlægning af hjemløses socioøkonomiske forhold. I kortlægningen af de 

hjemløse er det bl.a. nationalitet, køn, boligsituation, misbrug, overnatningsmønstre og 

psykiske lidelser, som undersøges. I Hjemløsestrategien skal der årligt evalueres på 

indberetninger om disse forhold fra de deltagende kommuner (Socialministeriet 2010a). 

Disse analyseoversigter sammenholder informationer fra de forskellige kommuner og 

kommer på den baggrund med anvisninger til, hvordan den fortløbende implementering af 

indsatsen kan fortsætte og eventuelt justeres undervejs.  

I én af analyseoversigterne fremhæves det, at ”det vil […] være vigtigt i indsatserne 

løbende at have fokus på, hvordan udvælgelsen til indsatserne foregår, og om indsatserne 

dækker behovet for støtte i den bredere gruppe af hjemløse” (Rambøll 2010: 29). Om 

nødvendigheden af det tværfaglige samarbejde i de enkelte kommuners hjemløseindsats, 

bemærkes det, at ”det har stor betydning, at der skabes kendskab til hinanden og til 

hinandens opgaver, lige som det personlige kendskab til hinanden og deltagelse i fælles 

projekter må fremhæves som noget, der fremmer koordineringen og samarbejdet” 

(Rambøll 2010: 83). De løbende kortlægninger af de enkelte kommuners arbejde med 

forløbet giver muligheden for hele tiden at kommentere på forhold, der kan justeres 

løbende. Den vidensgenerering, der finder sted gennem dokumentationen, danner rammen 

om mulighederne for fortløbende interventioner i indsatsen. Dersom en given metode ikke 

afstedkommer den ønskede fremdrift og virkning, skal der udarbejdes forslag til 

forbedringer. Samtidig bruges dokumentationen til at foretage ”en indkredsning og 

udvælgelse af tilgange eller metoder, som viser sig særligt virkningsfulde” (Indenrigs- og 

Socialministeriet/ Rambøll 2009: 18). Dokumentationen anvendes dermed til at foretage 

vurderinger af indsatsernes konkrete virkninger.  

 

Dokumentationen er knyttet til at skulle fremvise aktiviteter og indsatser på en måde, der 

også skal synliggøre selve socialpolitikken som et ”logistisk” felt, med en række 

vidensressourcer, som skal fordeles og kanaliseres mellem forskellige niveauer. 

Synliggørelse bliver en forudsætning for styrbarheden i organiseringen af den 

socialpolitiske indsats. Når store dele af arbejdet med evidensbaseringen ligger i, at den 

enkelte kommune skal gøre planer og aktiviteter synlige, bliver der lagt mange kræfter i at 
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producere synlighed i form af evaluering, benchmarking, statusindberetninger og andre 

former for synliggørelsesteknologier (Rambøll 2010: 3). Synliggørelsesteknologierne er 

rettet mod formuleringen af mål og resultater i den socialpolitiske organisering og skal 

desuden fremme en standardisering af dokumentationsformularer med henblik på læring 

på tværs af kommunerne. På den måde kræver tiltaget, at den kommunale organisation 

kanaliserer megen opmærksomhed mod, hvordan indsatsernes mål og effekter kan blive 

gjort synlige (Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll 2009: 15 og 18). For udførelsen af 

det sociale arbejde med de hjemløse betyder det, at metoderne, der anvendes, skal kunne 

fremvise observerbarhed og omsættes til vidensinformation.  

 

Evaluering er det synliggørelseskrav, som Hjemløsestrategien lægger mest vægt på. 

Evalueringer udgør en stor del af vurderingsgrundlaget for, hvorvidt målsætninger bliver 

indfriet og for, hvordan målopfyldelse og effekter spores. Dette sker blandt andet gennem 

en stor endelig evaluering af strategien: ”Evalueringen baseres på analyse af data fra den 

løbende dokumentation, supplerende dataindsamling samt resultater fra 

hjemløsetællingen. Udgangspunktet for evalueringen vil være sammenligningen af tallene 

fra SFI’s hjemløsetælling i 2009 og 2011 og Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af 

botilbud. Tallene for 2009 vil således udgøre base-line for evalueringen af, om 

kommunerne når de opstillede målsætninger. På baggrund af metodeudviklingsarbejdet 

og evalueringen udvikles der metodebeskrivelser for de mest virkningsfulde metoder, som 

efterfølgende formidles til alle landets kommuner” (Indenrigs- og Socialministeriet/ 

Rambøll 2009: 18). I strategien lægges der netop stor vægt på, at man på baggrund af 

dokumentation og videnskabeligt kvalificerede målinger hele tiden skal kunne gribe ind i 

indsatsen: ”Hjemløsestrategien evalueres af et konsortium bestående af Rambøll 

Management Consulting og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Processen 

er tilrettelagt på en måde, så kommunerne løbende skal dokumentere indsatser og 

resultater, hvilket muliggør en løbende styring og justering af indsatserne undervejs med 

henblik på at opnå de bedst mulige resultater. Som led i Hjemløsestrategien udvikles der, 

når erfaringerne fra metodeudviklingen er kendt og evalueret, metodebeskrivelser, som 

efterfølgende kan spredes og anvendes i landets øvrige kommuner” (Indenrigs- og 

Socialministeriet/ Rambøll 2009: 16).  
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På den ene side skal arbejdet med synliggørelse bidrage til at skabe en organisation, der 

effektivt kan lokalisere effekter og sortere virkningsløse aktiviteter fra. På den anden side 

er disse krav knyttet til en organisering af opmærksomhed, hvor man hele tiden skal lede 

efter og sætte ord på forskellige vidensbehov i den sociale indsats. Når det bliver så 

afgørende at opsamle og systematisere viden, hænger det sammen med 

evidensbaseringens fokus på, at holdbarheden i indsatserne skal vurderes efter bestemte 

indikatorer (Københavns Kommune 2008: 11). Behovet for dokumentation fremhæves 

gennemgående i Hjemløsestrategien og knyttes til kravet om transparens som 

organiseringsprincip. Et af formålene med, at den kommunale organisation hele tiden skal 

udpege og formulere konkrete vidensbehov, hænger sammen med den kontinuerlige 

udvikling af indsatser, der virker på bestemte måder. De mange krav om dokumentation i 

strategien skal ”ende ud med at danne udgangspunkt for metodebeskrivelser af 

virkningsfulde metoder samt belyse, hvorvidt reduktionen af hjemløsheden indfries” 

(Rambøll 2010: 12). Evaluering, statusrapporter, statistik, monitorering og dokumentation 

af metoder indgår i strategiens synliggørelseskrav, der danner baggrunden for vurderinger 

af effekt og udarbejdelse af metoder. Både metodeanvisninger og effektvurdering 

begrundes og analyseres igennem en række indikatorer for, hvordan og i hvilket omfang 

indsatserne producerer de tilsigtede effekter. 

 

For kort at opsummere kan vi pege på, at når de forskellige synliggørelsestiltag appliceres 

på socialpolitikken, dukker der også en organiseringsrationalitet op i form af ”forskrifter” 

for brug af rummet i socialpolitikkens organisering. Her er tale om instruktioner for, 

hvordan opmærksomhed skal tages i brug og forvaltes, hvor den ”evidensbaserede” 

organisation hele tiden skal måle på gyldigheden af sine vidensfrembringelser. Hele dette 

arbejde med at synliggøre og organisere opmærksomhed, er knyttet til spørgsmålet om 

kausalitet: Der efterspørges en viden om indsatsens mulige kausalitet – med hvor stor 

sikkerhed kan man vide om og hvordan en given indsats skaber en bestemt effekt. Vi vil 

referere til dette som kausalproblemet i evidensbaseringen.  

 

Viden som teleologisk struktur 

Det vidensbegreb, der trækkes frem i Hjemløsestrategiens ideal om den transparente 

organisering, er gennemgående knyttet til årsag og virkning. På græsrodsniveau er f.eks. 
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dokumentation af den sociale indsats over for de hjemløse koblet til et intrikat system af 

indikatorer, som skal måle på forholdet mellem indsats og effekt (Indenrigs- og 

Socialministeriet/ Rambøll 2009: 14). Dette danner igen baggrunden for videre 

udarbejdelse af metoder. Ligeledes skal hjemløsetællinger bidrage til dokumentationen af 

”hjemløseerfaringer”, der skal danne grundlag for en vurdering af strategiens 

målindfrielse. Dette årsag-virkningsforhold findes i alle de metoder, der tages i brug i det 

konkrete sociale arbejde med de hjemløse i strategien. De metoder, som drejer sig om 

opsøgende indsatser over for hjemløse, opererer f.eks. med indikatorer som antal af 

indlæggelser (af hjemløse) og det overordnede antal hjemløse i København sammenlignet 

med resten af landet. I de andre indsatsområder er der indikatorer, der eksempelvis måler 

på tilbagefald til hjemløshed og antallet af hjemløse med psykiske lidelser (Københavns 

Kommune 2008: 12). Pointen er her, at det vidensbegreb, der går igen i alle disse 

eksempler, er en viden om, hvordan og hvorvidt bestemte effekter og resultater kan 

udpeges. Viden er således viden om specifikke virkningsforhold; mellem politik og 

politikkens effekter og mellem det sociale arbejde og det sociale arbejdes resultater.  

Effekt aflæses i bestemte vidensproduktioner som evaluering, statistik mv. Viden bliver 

som nævnt til gengæld aktualiseret som viden om kausalitet. Af nedenstående figur 

fremgår det, hvordan man i Hjemløsestrategien opfatter dokumentationsarbejdet som 

grundlag for en vidensopsamling, der har til formål dels at kunne vurdere om definerede 

mål opfyldes og dels at danne grundlag for udarbejdelsen af virkningsfulde metoder. 

 

 

Figur: Det overordnede dokumentationsforløb i Hjemløsestrategien (Rambøll 2010: 13). 
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Det er afgørende, at den viden, som Hjemløsestrategien gør brug af, kan fremvise 

nøjagtighed og præcision i sit informationsgrundlag. Store dele af strategien inkorporerer 

videnskabelige vurderingskriterier, dvs. sandt/falsk, hvor vurderingen af politik således 

bliver bundet op på specifikt videnskabelige indikatorer. I Københavns Kommune bliver 

en lang række af de konkrete politiske mål formuleret som indfrielse af ”måltal”, som 

f.eks. ”50% færre hjemløse på herberger med ophold på over seks måneder i 2011 i 

forhold til 2009” og ”antallet af 18-24-årige hjemløse på gaden reduceres med 50% ved 

SFI’s hjemløsetælling i 2011 i forhold til tælling i 2009” (Københavns Kommune 2009: 

1, 3). At sådanne måltal indgår i formuleringen af politiske mål og i politikkens 

tilrettelæggelse er, som vi har set i den diakrone analyse, noget der går langt tilbage i tid i 

socialpolitikken. Det interessante i denne sammenhæng er, hvordan viden på en og samme 

tid tilkendes en tilrettelæggende og korrigerende funktion: Viden bruges som grundlag til 

at formulere politik og til at justere og vurdere politik.  

 

Organiseringen af politik bliver dog ikke udelukkende formuleret som dokumenterbar 

effekt og grader af målindfrielse. Socialpolitik, som den kommer til udtryk i den sociale 

indsats over for hjemløse, bliver i sig selv et vidensforhold parallelt med, at der også skal 

produceres viden om effekt. Socialpolitikken som et vidensforhold i sig selv hænger 

sammen med Hjemløsestrategiens ambition om at fremme en generel vidensgenerering, 

der favner praktisk og ikke-videnskabelig viden. I strategien bearbejdes socialpolitikken 

således ikke kun som en videnskabelig vidensgenstand, men også som et felt, hvor der 

skal opdyrkes og hentes viden frem fra en række forskellige niveauer. Der er med andre 

ord ikke tale om, at de videnskabeligt funderede indikatorer ensidigt privilegeres som 

videnskilde i Hjemløsestrategien (Københavns Kommune 2008: 16). I denne 

sammenhæng træder der også et klart paradoks frem i evidensbaseringen af 

hjemløseområdet. Selv om der er en klart formaliseret og hierarkisk grænsedragning 

mellem de forskellige vidensformers validitet, er der alligevel ikke et tilsvarende hierarki i 

bestræbelserne på at forøge viden. De to niveauer – generel, praktisk viden og 

videnskabelig frembragt viden, flyder hele tiden over i hinanden, når viden bliver 

efterspurgt og undersøgt i de forskellige dele af den kommunale organisation.  
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Vi ser, at viden antager en teleologisk struktur i det socialpolitiske felt. Det indebærer, at 

den hele tiden sættes i relation til en række konkrete behov og processuelle formål i en 

politisk organisation: ”Et vigtig mål for Hjemløsestrategien er, at der udvikles viden om, 

hvilke indsatser og hvilke organiseringsprincipper, der har størst effekt i forhold til at 

nedbringe hjemløshed i en dansk kontekst, samt at denne viden samles og dokumenterer 

[…] Målet med dokumentationen er i sidste ende, at man opnår en større viden om 

metodernes effekt i forhold til at nedbringe hjemløsheden”.39 Vidensforankring og 

vidensgenerering skal omsætte politiske problemer til videnskabeligt håndterlige 

løsninger. Dermed har evidensbaseringens vidensbegreb en målbærende funktion, idet 

viden skal underbygge og forstærke kausale forhold og den ”indre sammenhængskraft” i 

organisationen. Dette understreges fortløbende: ”Socialforvaltningen må og skal skabe 

sammenhæng i indsatserne mellem de forskellige interessenter på området” (Københavns 

Kommune 2008: 5) og der afholdes workshops med henblik på ”at præcisere, hvordan 

kommunerne skal nå de opstillede målsætninger, hvorledes de foreslåede indsatser 

konkret skal implementeres, hvordan der skal dokumenteres undervejs, og hvordan den 

organisatoriske forankring af indsatserne vil se ud” (Indenrigs- og Socialministeriet/ 

Rambøll 2009: 17). Kravet om vidensproduktion er hele tiden knyttet til kausalproblemet 

i politikken.  

  

Videnshierarki 

En af de bærende præmisser i Hjemløsestrategien er rangeringen af forskellige 

vidensformers udsagnskraft og validitet. Forskellige former for forskning, dokumentation, 

evaluering, praksiserfaring mv. placeres i hierarkier, både helt konkret i 

”valideringsfigurer” og som en generel drøftelse af, hvad de enkelte vidensformer kan 

producere af validitet. Ekstern evidensbaseret forskning placeres øverst i videnshierarkiet, 

mens praksiserfaringer fra ”felten” og udokumenterede metoder placeres nederst. Det er 

med andre ord ikke al viden, der har en videnskabeligt frembragt karakter i 

evidensbaseringen (Københavns Kommune 2011b). Viden fra praksis og andre ikke-

videnskabelige vidensformer indgår således også i arbejdet med at evidensbasere 

hjemløsepolitikken i Københavns Kommune. Målet om at vidensforankre den sociale 

                                                 
39 http://hjemlosestrategien.ramboll.dk/evalueringen%20og%20monitoreringen  
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indsats, som vi finder det formuleret i strategien, tager også sigte på at forankre en 

”common sense”-funderet og praktisk viden. På den måde trækkes både viden fra 

medarbejdere på græsrodsniveau og fra de socialt udsatte selv ind i vidensforankringen, 

som vigtige referencer og kilder i tilførselen af viden (Københavns Kommune 2008: 4). I 

beskrivelsen af strategier, metoder og aktiviteter mv., forflytter fokusset sig hele tiden 

mellem praksisviden og mere videnskabelig funderet viden. I strategien lægges der vægt 

på, at ikke alle dele af den sociale indsats kan underlægges de krav til beviselig effekt, 

som evidensbegrebet fordrer. Derfor tager strategien afsæt i, at hvor der ikke findes et 

videnskabeligt belæg for viden, skal ”den bedst tilgængelige viden” tages i brug 

(Københavns Kommune 2011b). Begge vidensformer skal bidrage til at indløse og svare 

på bestemte styringsproblemer i organisationen, der knyttes til effekt og virkning. I denne 

”ombæring”, hvor viden omsættes til styringsgrundlag, indtager den videnskabelige viden 

en meta-figur, hvor den på en og samme tid udgør én vidensform og danner grundlaget 

for, hvordan de øvrige vidensformer skal rangeres. Den forskningsbaserede viden, der er 

produceret gennem metoder med kontrollerede forsøg og som er statistisk bevist, placeres 

helt specifikt øverst i strategiens videnshierarki (Nordisk Campbell Center 2006: 11). 

Samtidig filtreres de andre vidensformer gennem den evidensbaserede forskning, hvor 

kriterierne for evidens fungerer som en vejledende sorteringsmekanisme. Forskellige 

former for systematisk dokumentation, hvor effekter bliver dokumenteret, placeres et trin 

under forskningsbaseret dokumentation. De vidensformer, der kan henvise til en 

tilsyneladende effekt, uden at det baseres på større evalueringsarbejder, rangeres ligeledes 

et trin under den systematiske dokumentation. På den måde sættes de forskellige former 

for praktisk og ikke-videnskabelig viden i relation til den forskningsbaserede viden, hvor 

sidstnævnte vidensform kommer til at fungere som en vurderingsinstans. Desto større 

grad af videnskabelig validitet og systematisk kortlægning en vidensform kan fremvise, 

desto større vil ”omsætningsværdien” være i forhold til evidensbaseringen af den sociale 

indsats. På den måde danner den evidensbaserede forskning præmissen for, hvordan der 

differentieres mellem de forskellige vidensformer i Hjemløsestrategien. Praktisk viden 

genkendes og anerkendes som en frugtbar vidensform i strategien, men brugbarheden af 

den måles konsekvent i forhold til de videnskabelige kriterier, der er udledt af 

evidensforskningen.  
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Vægtningen af den forskningsbaserede viden griber også ind i selve udmøntningen af 

strategien, hvor den løbende opfølgning og monitorering af indsatsen foretages af SFI og 

Rambøll Management Consulting. Denne monitoreringsfunktion bliver lagt ud til disse 

eksterne ekspertiseinstanser med henvisning til, at strategien skal kunne leve op til 

kravene om den løbende dokumentation af indsatser og resultater. På den baggrund skal 

mulighederne for at justere og styre den konkrete indsats undervejs i forløbet forbedres 

(Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll 2009: 16). Det evidensbaserede vidensbegreb 

optræder således som meta-figur, både som vurderingspræmis for de enkelte 

vidensformers validitet og udsagnskraft samt som det bærende rammeværk, som 

organiseringen af den socialpolitiske indsats finder sted indenfor. I begge sammenhænge 

er det forestillingen om den evidensbaserede forsknings særlige evne til at lokalisere 

virkning og effekt af indsatser, der lægges vægt på som den afgørende egenskab i 

evidensbaseringen.  

 

Evidensbasering som pseudovidenskab 

Evidensbaseringen lægger stor vægt på, at selve vidensgrundlaget i organiseringen af 

politik fordrer højst specialiserede vidensformer (som bl.a. RCT) og videnskabelige 

standarder. Dette retter sig mod to niveauer af organiseringen.  

For det første på aktørniveau i form af krav om ansættelse af personale med specialiserede 

og faglige kompetencer. For det andet indlejres forudsætningerne for styring i de 

organisatoriske fokusområder og teknologier, der er afledt af evidensbasering, som f.eks. 

evaluering af effekt og opstilling af indikatorer. Denne eksternalisering finder sted på to 

niveauer. Det sker, som vi tidligere har beskrevet, gennem en videnskabeliggørelse af det 

politiske. Der er her tale om styringsrelationen mellem politik og forvaltning. Helt konkret 

sker eksternaliseringen ved, at politikken programmeres som strategier til at håndtere en 

række problemer og udfordringer, som er knyttet til opnåelsen af konsistente 

kausalsammenhænge mellem mål og effekt: ”Hvis man skal styre efter målene 

forudsætter det, at man kan måle, hvor vidt man er lykkedes med at nå dem” (Københavns 

Kommune 2008: 7). Med andre ord agerer man som om, videnskaben styrer de politiske 

prioriteringer og organiseringsprincipper. Gennem en fastholdelse af bestemte 

vidensformer som grundlag for handlingskapacitet i den politiske organisation, muliggør 

evidensbaseringen en eksternalisering af styringsrelationer i forvaltningen. Videnskabens 
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”forklaringskraft” etablerer en ”politik uden afsender”, hvor henvisninger til 

videnskabeligt frembragt viden fremstår som en interesseløs ikke-prioritering.  

Når politikken således udsondres som et kausalt optimeringsobjekt, der i størst mulig grad 

skal indfange og forbedre resultater, sker der samtidig en forskydning i selve styringen. 

Præmisserne for den politiske styring bliver bundet op på faktorer og vidensformer, der 

hele tiden skal valideres inden for et pseudovidenskabeligt domæne. Dermed forpligtes 

politikken på styringsmaksimer, der skal realisere videnskrav, som bliver sat uden for 

politikkens aktualitet og indflydelsessfære.  

 

Vi ser således en politisk organisation, der på den ene side er funktionelt uafhængig af det 

videnskabelige system og samtidigt arbejdes der intensivt med, at viden skal valideres i 

henhold til en række funktionelle videnskabelige kriterier. Dette kommer bl.a. til udtryk i 

betoningen af effektevaluering og behovsanalyse. Der bliver også lagt vægt på, at 

varetagelsen af disse processer i et vist omfang med fordel kan ”udliciteres” til 

konsulentfirmaer og forskningsinstitutter. Specielt i opstartsfasen af evidensbaseringen af 

et indsatsområde ønsker man at kunne trække på et mere udbygget apparat af 

evidensbaseringsstrategier- og vurderingskriterier. I Københavns Kommunes 

hjemløsestrategi formuleres det således: ”For at sikre, at Socialforvaltningen har det 

bedst mulige grundlag for at tilrettelægge udviklingen på hjemløseområdet i årene 

fremover har Socialudvalget besluttet at lade en ekstern part udarbejde en kvalitativ 

behovsanalyse af området. Behovsanalysen er gennemført ved hjælp af kvantitative 

metoder og har været med til at udfolde de hypoteser, som forvaltningen havde opstillet 

forud for arbejdet med strategien. Det betyder samtidig, at behovsanalysen har udfordret 

forvaltningens praksis på flere områder. Behovsanalysen er foretaget sideløbende med 

udviklingen af strategien og de to processer har bevirket, at hypoteser og målsætninger 

løbende er blevet kvalificeret” (Københavns Kommune 2008: 12). Der refereres 

gennemgående til de eksterne behovsanalyser, som en særlig væsentlig videnskilde. Disse 

analyser trækkes frem i kraft af de videnskabeligt validerede indsigter, som de formodes 

at trække på. De tilskrives dermed en væsentlig udsagnskraft i det indledende arbejde med 

at kortlægge forudsætningerne for evidensbaseringen af hjemløseområdet: 

”Behovsanalysen fremhæver særboliger som særlig velegnet til en stor del af de hjemløse 

i målgruppen […] Behovsundersøgelsen peger på, at en del af de specialiserede botilbud i 
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dag har fysisk karakter af et herbergstilbud samtidig med, at personaleressourcerne ikke 

modsvarer behovet” (Københavns Kommune 2008: 14). Også årsagssammenhængene i 

hele hjemløseproblematikken afdækkes med udgangspunkt i større forskningsarbejder: 

”Forudsætningen for at tale om indsatser og mål er en forståelse og afgrænsning af 

årsagerne til hjemløshed. Hvad er det for et problem, man vil gøre noget ved. 

Forskningen på området […] er nogenlunde enige om, at årsagerne til hjemløshed er 

todelte (Järvinen, 2004; Swärd, 1998). Der er de overordnede (strukturelle) årsager i 

form af boligmangel, fattigdom og udstødning fra arbejdsmarkedet. Og der er det 

individuelle lag af sociale problemer som fx psykisk sygdom og misbrug” (Københavns 

Kommune 2008: 5). Hjemløsestrategien refererer således hele tiden til videnskabelige 

forskningsarbejder og konsulentydelser. Samtidig træder den videnskabelige reference 

paradoksalt frem som en pseudovidenskab. Videnskaben har kun validitet som en instans, 

der skal adressere en række kausale problemer i politikkens tilrettelæggelse.  

 

Vi ser organisatorisk praksis, hvor videnskaben bæres ind i den praktiske tilrettelæggelse 

af mange socialpolitiske indsatser, bl.a. i form af krav om øget videndeling, 

professionalisering og specialisering. Men den styringskorrigerende funktion, som 

videnskaben tilskrives, findes ikke i videnskaben som sådan, men opstår i ombæringen af 

videnskabelige indsigter, fra forskningen til det politiske system. Den politisk medierede 

videnskab er dermed en pseudovidenskabelig vidensform.  

 

Politikken som læringsobjekt  

De metoder40, der indgår i Hjemløsestrategien, er i det store hele hentet fra andre lande, 

hvor man har påvist en dokumenterbar virkning, der er blevet videnskabeligt verificeret 

                                                 
40 Som en del af Hjemløsestrategien arbejdes der på administrativt niveau og institutionsniveau med en række metoder, som, man mener, har 

bevist deres værd i forhold til at løse problemer, der relaterer sig til hjemløseproblemet. Seks konkrete metoder indgår således i 

Hjemløsestrategien:  

1. Individual Case Management – bostøttemetode til at forbedre kvalitet og koordinering af tilbud 

2. Critical Time Invention – bostøttemetode til at kvalitetssikre overgang fra institution til egen bolig 

3. Assertive Community Treatment – metode, der fokuserer på at samordne de forskellige indsatser omkring borgeren, f.eks. 

sagsbehandling, misbrugshjælp, psykiatri osv.  

4. Udredning og plan – anvendes til at systematisere og forbedre indsatsen, ved at fokusere på at alle relevante problemstillinger er 

udredt 

5. God løsladelse – metode til at sikre boligsituationen for de, der løslades fra fængselet 



 70

(Regeringens hjemløsestrategi: 15). Én af de metoder, som man arbejder med i 

Hjemløsestrategien – med henvisning til SFI Campells ”blåstempling” af metoden, er en 

boligsocial indsats kaldet ”housing first”; ”I USA har erfaringer på hjemløseområdet vist, 

at hjemløse borgere, der får anvist egen bolig og samtidig får tilknyttet tværfaglig 

bostøtte, har langt større chancer for at bedre deres livssituation og fastholde en bolig, 

end borgere, der så at sige først skal bedre deres situation, eksempelvis stabilisere deres 

misbrug, før de kan ’gøre sig fortjent til’ at få en bolig” (Købehavns Kommune 2011a:1). 

Metoderne skal være ”systematisk, og strukturelt problemløsende viden konkretiseret i en 

indsats – og omdrejningspunkterne er målgruppen/ problemstillingen samt metodens 

tilgang til problemløsning” (Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll 2009: 15). Det 

afgørende er, at forløbet med implementeringen af den enkelte metode kan dokumenteres 

og vise eller eventuelt afkræfte en beviselig effekt, hvorfor alle metoderne må indebære 

en dokumenterbar ”forventning om effekt” og ”målbare indikatorer til måling af, om brug 

af metoden resulterer i den forventede effekt” (Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll 

2009: 15). Metoderne beskrives således som teknologioverførsler, der skal forbedre 

muligheden for at indfri socialpolitiske målsætninger. Videnskaben skal på den måde 

forbedre politikken, bringe den tættere på sine egne ”muligheder” og dermed gøre den 

mere realiserbar. De data, som opsamles i denne sammenhæng, skal ligeledes anvendes til 

at udvikle ”viden om hvilke konkrete indsatser og organiseringsprincipper der bidrager 

til at løse hjemløseproblemet” (Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll: 15). Et af de 

afgørende mål i Hjemløsestrategien er derfor, ”at den prioriterer at udvikle tilgange og 

metoder på området for at forebygge og hurtigere kunne afhjælpe hjemløshed fremover” 

(Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll 2009: 5). 

 

Denne kobling mellem vidensgenerering og styring kommer også tydeligt til udtryk i de 

fleste andre metodiske bidrag til strategien, bl.a. hjemløsekompasset. Kompasset har til 

hensigt at kortlægge, hvordan de enkelte tiltag over for hjemløse skaber konkrete 

forandringer. I en beskrivelse af kompasset skriver kommunen, at ”ved systematisk at 

                                                                                                                                                             
6. Opsøgende og kontaktskabende arbejde – metode til at opsøge borgere, der ikke kan eller vil modtage hjælp fra det sociale system 

(Rambøll 2010: 7-10). 

Desuden arbejdes der ud fra en række mere eller mindre metodiske principper, der skal sikre en ensartet, vidensforankret indsats på 

institutionsniveau. Enkelte af disse metoder og principper har et eksplicit evidensbaseret grundlag, som f.eks. Critical Time Invention, mens der i 

alle tilfælde henvises til en videnskabeligt frembragt indsigt.  
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følge med i borgerens udvikling, skal hjemløsekompasset bidrage med ny viden, der kan 

anvendes på flere forskellige niveauer” (Københavns Kommune 2011e: 2). Kompasset 

skal ”identificere effektive metoder til at arbejde med disse grupper i de forskellige faser. 

Hjemløsekompasset skal således gøre os klogere på målgruppen og på, hvornår og 

hvordan vi rykker borgeren bedst mulig” (Københavns Kommune 2011e: 3). Netop det at 

rykke på og transformere, både hvad angår organiseringen af den sociale indsats og den 

hjemløse, er et centralt omdrejningspunkt i Hjemløsestrategien. Selve denne 

transformationslogik er blevet udledt i en decideret teori, forandringsteorien. Teorien 

tager udgangspunkt i, at ethvert mål skal realiseres gennem en sammenkædning af 

problem, mål og ressourcer (Københavns Kommune 2008: 5). For at kunne sikre denne 

sammenhæng skal ”der angives en metode til, hvorledes de ønskede mål opnås. Det 

betyder med andre ord, at der opstilles en teori med antagelser om hvorledes en bestemt 

forandring eller effekt opnås” (Københavns Kommune 2008: 9). Forandringsteorien tager 

afsæt i at skulle forbedre forholdet mellem indsats og effekt, og hvordan ændringer 

fremmes og tilrettelægges både på borgerniveau og organisationsniveau.  

 

Det er også her, at et andet slående paradoks i evidensbasering træder frem. Det handler 

om, hvordan man på en og samme tid forsøger at skabe en ”styringskalkulerende” politisk 

organisation, der kan beregne præcise effekter af bestemte indsatser og samtidig skabe en 

lærende organisation, der hele tiden skal være åben for mulige justeringer og ændringer i 

de socialpolitiske indsatser. Man forsøger at indsnævre de variabler og 

usikkerhedsmomenter, der er knyttet til indsatsen, ved at udvælge tilgange, der kan 

fremvise en videnskabelig troværdighed ”fordi der forskningsmæssigt er gode erfaringer 

med de pågældende indsatser i andre lande” (Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll 

2009: 15). Og samtidig skal politikken skabes og omformes efter et projektært ideal: 

”Hjemløsestrategien […] er tilrettelagt på en måde, så kommunerne løbende skal 

dokumentere indsatser og resultater, hvilket muliggør en løbende styring og justering af 

indsatserne undervejs med henblik på at opnå de bedst mulige resultater” (Indenrigs- og 

Socialministeriet/ Rambøll 2009: 16). Socialpolitikken formateres som et styresystem, der 

fordrer omstilling og forandring. Hjemløsestrategien kræver således, at man tilrettelægger 

en organisering, hvor nye metoder og videnskabelige indsigter løbende skal kunne kobles 

på og anvendes i de forskellige indsatsområder. I forventningen om omstilling ligger der 
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en kontinuitet, en systematisk gentagelse af forandring. Omstilling og forandring bliver 

her en substratværdi i evidensbaseringen. Den kontinuerlige omstilling er en forudsætning 

for selve læringsaspektet i Hjemløsestrategien og får som sådan en selvstændiggjort 

funktion i arbejdet med at evidensbasere hjemløseområdet. Forandringsteorien er et af de 

steder, hvor denne fordring kommer tydeligst til udtryk (Københavns Kommune 2008: 

11). Her ser vi, at forandringsidealet spaltes i to og fordeler sig på to forskellige niveauer 

af socialpolitikken. Forandringen retter sig mod både socialpolitikken som 

optimeringsobjekt og mod det sociale arbejdes eget optimeringsobjekt: Borgeren. På 

begge niveauer fører forandringsfiguren dog tilbage til en organisering af kausalitet. 

Begge niveauer rettes mod at tilføre strategien en vidensgenerering om virkninger og 

forbedringspotentiale i forhold til den overordnede organisering og til de enkelte metoder.  

 

Passagestyring 

Forandringsfiguren aktualiserer to konkrete fremtidsforestillinger i Hjemløsestrategien 

(Frankel 2003: 65). Evidensbaseringen forpligter styringen af socialpolitik på to 

modsatrettede fremtidsbegreber. På den ene side bindes fremtiden fast til de specifikke 

afkast, som det forventes, at givne indsatser og metoder vil producere. Men i det samme 

kausale åndedrag afkræves forvaltningen en konstitutiv åbenhed i tilrettelæggelsen af 

socialpolitik. Den lærende organisation, som den kommer til udtryk i Hjemløsestrategien, 

er netop kendetegnet ved, at den hele tiden er rede til at ændre i præmisserne for sine 

fremtidsbilleder. Præmisserne drejer sig om grundlaget for at kunne forstærke og forbedre 

sammenhængen mellem mål og effekt. Det specifikke vidensgrundlag for præmisserne vil 

ændre sig i takt med, at ny forskning kommer til, og som hidtidige praksisser må vige for. 

Denne dobbelthed kommer bl.a. til udtryk således: ”Undervejs i forløbet foregår der en 

løbende monitorering af arbejdet med Hjemløsestrategien i kommunerne, som har til 

formål at frembringe dokumentation for, om arbejdet med metoderne skrider frem som 

planlagt, om metoderne ser ud til at virke, og at sikre et datamæssig grundlag for, at der 

kan blive taget hånd om de udfordringer, der opstår undervejs”.41 Vægtningen af 

systematisering af viden handler også i stor grad om, hvordan selve grundlaget for læring 

skal målrettes i evidensbaseringen. Som Socialministeriet fremhæver: ”En systematisk 

                                                 
41 http://hjemlosestrategien.ramboll.dk/evalueringen%20og%20monitoreringen  
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opbygning af viden om effekterne af indsatsen og en lige så systematisk udnyttelse af 

eksisterende forskningsresultater skal bidrage til, at velfærdsydelserne tilrettelægges ud 

fra den aktuelt bedste viden. En særlig udfordring består i at danne sig et overblik over 

den hurtigt voksende internationale forskning og praksisviden. Den aktuelt bedste viden 

skal udvælges og gøres tilgængelig i politiske beslutningsoplæg og for social praksis. I 

Socialministeriet arbejder vi målrettet på at skabe viden om effekterne af indsatsen og 

benytte eksisterende viden i det fremadrettede arbejde” (Socialministeriet 2011c). 

Paradokset er slående: På den ene side er evidensbaseringen et forsøg på at bringe 

politikken tættere på en endelig realisering af dens ”egentlighed” som en strategi, der kan 

muliggøre og styre politikken som et objektivt sagsforhold. Samtidig beskrives 

politikkens organisering som et felt i evig ”metamorfose”, hvor organiseringsprincipperne 

hele tiden kan ændre sig på baggrund af ny og forbedret viden.  

 

Denne forankring af viden peger på den styringsambition, der er helt central i 

Hjemløsestrategien: Viden skal bruges til at gøre politikken styringsdygtig. For at 

socialpolitikken skal kunne indfange en gennemgående kausalitet, skal viden hele tiden 

udvikles: ”På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke nogen færdigudviklede 

dokumenterbare metoder eller tilgange til at nedbringe hjemløshed i Danmark. Denne 

form for viden er vigtig for det videre arbejde ned at udvikle mere effektive indsatser mod 

hjemløshed. Det er derfor et krav til kommunerne, at de i arbejdet med 

Hjemløsestrategien genererer viden om og metoder til, hvordan man mest effektivt 

nedbringer hjemløshed i en dansk sammenhæng” (Indenrigs- og Socialministeriet/ 

Rambøll 2009: 15).  

Deling af viden og udsivning af virkningsfulde metoder og aktiviteter bliver de vigtigste 

katalysatorer for læringen: ”Der vil i projektperioden ske en systematisk opsamling og 

bearbejdning af erfaringer fra indsatserne. Det betyder, at der både undervejs i 

projektperioden og især bagefter vil være grundig viden om, hvilke indsatser der virker 

bedst. Det er på den måde et vigtig bidrag til at styrke indsatsen i alle kommuner. Ved 

projektperiodens udløb i slutningen af 2012 bliver der lavet en afsluttende evaluering og 

formidling af resultater og metodebeskrivelser, som er blevet udviklet i forbindelse med 

forløbet i Hjemløsestrategien”.42 En af grundforudsætningerne i hele Hjemløsestrategien 

                                                 
42 http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Udsatte-voksne/Sider/Start.aspx   
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er netop, at viden skal spredes ud på tværs af (kommunal)politiske skel, kommunegrænser 

og organisatoriske niveauer: ”Som led i Hjemløsestrategien udvikles der, når erfaringerne 

fra metodeudviklingen er kendt og evalueret, metodebeskrivelser, som efterfølgende kan 

spredes og anvendes i landets øvrige kommuner” (Indenrigs- og Socialministeriet/ 

Rambøll 2009: 16). Den store vægt, der lægges på forandring og omstilling, peger på den 

midlertidighed, der præger Hjemløsestrategien, hvor videnskabelige og 

pseudovidenskabeligt frembragte indsigter løbende vil kunne afløse hinanden som 

justeringsfunktion i tilrettelæggelsen af politik. Omformningen og omdannelsen af politik 

er et af de afgørende omdrejningspunkter i evidensbaseringen, hvor selve 

problemløsningen skal finde sted i overgangen, ikke fra en orden til en anden, men i 

overgangen som en tidslig tilslutningshorisont. I den forbindelse kan vi tale om 

evidensbaseringen som en form for passagestyring, der sigter mod at styre den 

socialpolitiske indsats i et kontinuerligt overgangsrum (Jensen 2009: 171). Kausaliteten er 

også forbundet til passagen, fordi de videnskomponenter, der skal konfigurere 

sammenhængen mellem mål og effekt, er udskiftelige. Når nye videnskabelige indsigter 

bliver aktualiseret, bliver eksisterende vidensforhold byttet ud og indsatsen justeres og 

formes ligeledes på nye måder.  

 

Passagestyringen kan ses som en risikohåndtering af politikkens ”ontologiske 

usikkerhed”43. Et gennemgående element i kravene om mere viden, faglighed mv. er, at 
                                                 
43 Luhmann bearbejder i sit teoriapparat risici som et refleksivt begreb, der er udledt af et systems udvælgelse og konditionering af 

problemløsninger. Den afgørende pointe er, at risiko ikke skal forstås som et udslag af et bestemt begivenhedsforløb, men som en 

attributionsproces: Risiko opstår, når et system kan tilskrive mulige tab eller fejl til sine egne systemoperationer (Luhmann 1991: 22-23, 30). I 

modsætning til risiko, påpeger Luhmann, refererer fare til hændelser, der ikke kan føres tilbage til beslutninger, der er truffet i systemet. Fare er 

dermed forbundet med hændelser, hvor der ikke har været mulighed for at øve indflydelse på det, der har udløst tabet e.l. Hvorvidt noget opleves 

som risikobetonet eller farefyldt er afhængig af, hvorfra observationen finder sted. Når en hændelse indtræffer og medfører et tab eller en skade, 

vil det både kunne iagttages som risiko og fare (Kneer & Nassehi 1997: 179)43. En terrorhandling vil f.eks. kunne iagttages som en 

sikkerhedspolitisk risiko, der kræver
,
 at man sætter store ressourcer af til at forebygge ekstremisme og overvåge miljøer og personer, der anses 

som mistænkelige. Den nationale terrorkommission, der blev nedsat i USA efter angrebene den 11. september 2001, konkluderede, at årsagen til 

terroren skyldtes en ”failure of imagination” (se f.eks. http://www.csmonitor.com/2004/0723/p01s03-uspo.html). På den anden side, kan 

terrorhandlinger også opleves som fare, med udgangspunkt i, at ”vi aldrig kan værne os absolut mod terrorhandlinger” e.l. Risiko/ fare bliver 

behandlet og absorberet forskelligt i de enkelte funktionssystemers binære koder. Fodnoten fortsætter på næste side.  
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de udgår fra en forestilling om, at der kan skabes større sikkerhed i problemløsningen ved 

at lade videnskabelige indsigter ligge til grund. På den måde overføres den politiske 

usikkerhed til en usikkerhed i det videnskabelige system. I Hjemløsestrategien har vi set, 

hvordan viden bearbejdes som håndtering af usikkerhed. Med udgangspunkt i 

videnskabeligt valid viden mobiliseres der et apparat, som installerer en størst mulig grad 

af præcision i årsagssammenhænge. Den evidensbaserede tilgang tematiserer socialpolitik 

som en række fejlslutnings- og korrektionsmuligheder. Dette sker bl.a. ved at henvise til, 

hvordan politik skal realiseres gennem etableringen af en række indikatorer for effekt og 

virkningsfuldhed, som skal sikre en beviselig sammenhæng mellem målsætning og 

resultat. 

På den baggrund danner evidensbasering strategier, der kan rense det politiske initiativ for 

risici ved at overføre det risikable til et afpolitiseret område med videnskabeliggjorte 

indikatorer. Samtidig tilføres politikken nye risikoelementer med evidensbasering, da 

komplekse og vidtfavnende indikatorer for virkning og effektivitet introduceres i 

politikkens tilrettelæggelse. Dermed emergerer der også nye former for lokalisering af 

fejlslutning og korrektionsoperationer i organisationen. F.eks. i form af utilstrækkeligt 

vidensgrundlag eller udeblivelse af effekt, der igen skal tages hånd om og justeres.  

 

Opsamling 

Denne måde at spørge ind til politikken som et felt af indikatorer på beviselig eller ikke-

beviselig effekt, der kan justeres, forbedres og fortløbende udvikles, er netop ikke et 

supplement til politikken. De videnskabelige organiseringsprincipper er ikke et udtryk for, 

at politikken bliver afhjulpet ved, at det politiske med videnskabens håndsrækning bliver i 

stand til at løse kausale problemer og dermed kommer tættere på en virkeliggørelse af 

                                                                                                                                                             
Dermed vil behandlingen af risiko være afhængig af en bestemt kommunikationslogik (Borch 2011: 103). I det økonomiske system vil terror 

f.eks. kunne oversættes til en fare for aktiekursernes stabilitet, mens det i kunstsystemet vil blive afstemt som en æstetisk risiko, f.eks. 

muligheden for at man kan komme til at banalisere en voldsom og kompleks hændelse. Samme risiko/fare-distinktion  kan gøre sig gældende, 

hvis vi ser på den nuværende økonomiske krise. Klassiske økonomer iagttager krisen som en iboende naturlig egenskab ved det økonomiske 

system, mens neo-keynesianere argumenterer for, at økonomiske kriser er en konsekvens af manglende regulering (en risiko). Joseph E. Stiglitz 

snakker i den forbindelse om ”socialised risk” (Stiglitz 2010). 
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selve politikkens mål og mening. Tværtimod er det videnskabelige noget, der begynder at 

virke i politikken på bestemte måder. Vi har analyseret, hvordan dette fører til dannelsen 

af en pseudovidenskabelig meningsstrukur i politikkens organisering. Pseudovidenskaben 

forstærkes af det, den bærer med sig ind i politikken, i form af forestillingen om, at der 

findes objektivt, videnskabeligt informerede svar på politikkens tilrettelæggelse.  

 

I forlængelse heraf, ser vi evidensbaseringen som et udtryk for en brydning i politikkens 

mulighedsbetingelser, der finder sted i grænsedragningen mellem politik og 

administration. Det er således ikke blot en måde at instrumentere og forenkle det politiske 

på, men derimod en udvidelse af en forvaltningsrationalitet og forvaltningens handlerum i 

udpegningen og tilrettelæggelsen af politikkens muligheder og problemer. Dette ser vi 

tydeligt i de måder, som politikkens organisering undersøges og problematiseres på. Som 

Københavns Kommune skriver: ”hvis de politiske mål skal være realiserbare, skal man 

kunne sandsynliggøre en sammenhæng mellem problem, mål og de ydelser, man har til 

rådighed” (Københavns Kommune 2008: 5). Parallelt med denne videnskabeliggørelse og 

udvidelse af kausallogik, taber politikkens egen kode regering/opposition terræn i 

politikkens tilblivelsesforløb og implementering. Når spørgsmålet om årsag/virkning, 

afledt af viden/ikke-viden, bliver politikkens formålsrationale, kan politikken ikke 

længere hævde sin interesse eller ideologi. 
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5. del: Evidensbaseringens ideologiske fantasier 

 

"Vi skal blive bedre til at opsamle den bedste viden på området og dokumentere, hvad vi 

gør i forhold til forebyggelse og tilbud. En viden som kan være grundlaget for det videre 

strategiske arbejde." (Odense Kommune 2009b: 3). 

 

Udsattepolitikken i Odense Kommune 

I tredje analysedel tager vi udgangspunkt i en ny case, som er hentet fra Odense 

Kommune.  Hjemløsestrategien, som vi beskrev i forrige analyse, er udtryk for en 

ambition om at evidensbasere et helt område inden for socialpolitikken ved at 

videnskabeliggøre de organisatoriske praksisser og de konkrete indsatser, som 

iværksættes for at komme hjemløsheden til livs. I Odense Kommune har man taget 

skridtet videre ved at udarbejde et særligt politikkoncept, hvor ambitionen er at 

evidensbasere hele det socialpolitiske område. Intentionen er at blive ”…bedre til at styre 

organisationen gennem tydelige politiske mål, tydelige strategier og en tæt sammenhæng 

mellem disse”44. Politikkonceptet gælder i øvrigt alle politikområderne i Odense 

Kommune, men de enkelte områder har udformet selvstændige politikker, der fremviser 

visioner, mål og handlinger. På det sociale område har man i den forbindelse udarbejdet 

den såkaldte udsattepolitik. Casematerialet er baseret på udvalgte publikationer, der 

beskriver udsattepolitikkens strategiske mål, indsatser, målemetoder mv.45  

  

                                                 
44 Odense byråd – referat af 17. december 2008. Referatet kan læses på: www.odense.dk 

45 Odense Kommune har udarbejdet to store publikationer, der skal danne grundlag for realiseringen af politikkonceptet på det sociale område; 

dels et baggrundsnotat med faktuel viden om det sociale område i Odense Kommune og dels Udsattepolitikken, som beskriver visioner, mål, 

indsatser, og hvilke måle- og evalueringsmetoder, der skal anvendes til at måle på de enkelte indsatsers effekter, i den nye, evidensbaserede 

socialpolitik i Odense Kommune. Desuden har kommunen udarbejdet dokumentet ”Fra mål til læring”, som ”…handler om, hvordan Odense 

Kommune vil arbejde med dokumentation af resultater og effekter” (Odense Kommune 2011: 2). 
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Viden som ideologisk objekt 

Vi vil nu skifte optik. Hvor vi i foregående analysedel har undersøgt, hvordan den 

videnskabelige logik indpodes og støder sammen med et politisk system, vil vi nu se på, 

hvordan evidensbasering konditionerer politikkens mulighedsbetingelser i bredere 

forstand. Vi vil foretage en ideologianalyse med henblik på at vise, hvordan 

evidensbaseringen skaber sig selv som et konstitutivt modstykke til det politiske system 

og derudover fremvise den særlige styringsrationalitet, som evidensbaseringen er rundet 

af.  

 

Store dele af Udsattepolitikken i Odense Kommune tager udgangspunkt i ”Teorier om 

evidensbaseret politikdannelse.” Etableringen af denne politik beskrives som en proces, 

der skal skride frem i takt med, at forskellige funktioner opbygges:  

”Første skridt var en politisk beslutning om at udarbejde en udsattepolitik og et ønske om 

en øget fokus på området. 

Andet skridt var at afsøge, hvad andre kommuner har udarbejdet dels på området for 

udsatte og dels af politikker og strategier, som kunne være til inspiration for det 

processuelle og handlebare. 

Tredje skridt var at udarbejde et faktuelt baggrundsmateriale med definitioner af 

målgruppen, tal og tilbud. Dette danner baggrund for de konkrete handlinger i politikken. 

Uden at kende forudsætningerne, tilbud mv. er det ikke muligt at udarbejde en holdbar 

politik eller at inddrage aktører bredt. 

Fjerde skridt var at inddrage en lang række aktører. Blandt andet brugere, fagpersoner, 

politikere mv. Dette blev gjort gennem interviews på varmestuer, væresteder, privat og på 

en række cafémøder, hvortil aktører på området var inviteret. Der var også udpeget to 

referencegrupper, som indgik i arbejdet, nemlig Rådet for Socialt Udsatte i Odense samt 

Servicestyrelsen.”46 

 

Fra politik til politikdannelse. Det evidensbaserede politikbegreb  

Denne procesbeskrivelse er i sig selv interessant, da den redegør for de politikbegreber, 

der ligger til grund for, hvordan tilblivelsen af evidensbaseret politikdannelse kan finde 

                                                 
46 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485 
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sted. I beskrivelsen bliver det politiske anbragt i et vidensladet felt. Udsattepolitikken 

peger i retning af et todelt politikbegreb. På den ene side ser vi, at politik på kommunalt 

niveau lokaliseres institutionelt som præmis og beslutningsgrundlag for den videre 

evidensbasering i form af ”en politisk beslutning om at udarbejde en udsattepolitik og et 

ønske om en øget fokus på området.”47 Den konkrete politiske beslutning om at udarbejde 

Udsattepolitikken beskrives som et led i udformningen af en strategiudvikling. Her 

anføres politikken som afgørelse og vedtagelser, der skal træffes som forudsætning for, at 

realiseringen af evidensbasering skal kunne finde sted. Men denne forudsætning hviler på 

et paradoks. Selve det afgørelsesforhold, der tilskrives politikken, er alligevel ikke 

afgørende. Den politiske beslutning er noget, der ”skal på plads”, et første skridt hen i 

mod en politik, der allerede er fastlagt. Rammerne for vidensforankringen er fastlagt, 

hvordan indsatsen skal tilrettelægges, og hvad den skal rette sig mod er også fastlagt48. 

Dermed suspenderes selve afgørelsesforholdet i den politiske beslutning. Den 

beslutningsmæssige instans i det politiske system bliver ikke aktualiseret som et 

afgørende politisk niveau, altså som en forudsætning for at politikken kan blive til. 

Strategien kommer til at ligge forud for politikken. Henvisningen til det politiske niveau 

bliver et spørgsmål om en operationel teknikalitet som led i en strategi. I denne 

sammenhæng forudsættes politikken således som en forudsætningsløs præmis. Dermed 

træder det formelle parlamentariske politikbegreb i baggrunden.  

 

På den anden side ser vi, at det politiske, som dannelse af politik, optræder i en processuel 

figur.  

Én væsentlig betingelse for skabelsen af en evidensbaseret politik ligger i at tilrettelægge 

det således, at ”den politiske prioritering skal foregå på et så kvalificeret og dokumenteret 

grundlag som muligt” (Odense Kommune 2011: 8). Man ønsker derfor at udvikle en 

dynamisk politik, der fortløbende kan opfange og inkorporere nye vidensfrembringelser. 

Den evidensbaserede politikdannelse formuleres, i lighed med Hjemløsestrategien, både 

som en række praktiske og metodiske tiltag og som en teori49. Disse to niveauer griber 

dog hele tiden over i hinanden i Odense Kommunes præsentation af Udsattepolitikken. 
                                                 
47 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485 

48 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485 

49 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485  
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Blandt de tiltag, der skal bidrage til at fremme vidensforankring i en dynamisk tilrettelagt 

politik, er der metoder som monitorering, auditmetoden, gennembrudsmetoden og 

benchlearning. Monitoreringen har fokus på at højne kvaliteten på data og 

dokumentationsprocesser, mens auditmetoden tager udgangspunkt i, at de konkrete 

indsatser skal vurderes af faglig ekspertise for at se, om kvaliteten lever op til de ”mål, 

rammer og principper, der er på området” (Odense Kommune 2011: 16). 

Gennembrudsmetoden arbejder til gengæld med at minimere forskellen mellem 

”eksisterende viden om best practice og gældende adfærd på et bestemt område” (Odense 

Kommune 2011: 16). Benchlearning ser på, hvordan forskellige organisationer kan lære 

af hinanden ved at udveksle viden og erfaring om arbejdsprocesser, kompetencer, 

teknologi, struktur og kvalitet.  

Politikdannelse henviser til den gradvise fremdrift i evidensbaseringen af et helt 

politikområde (der i øvrigt også bliver refereret til som policymaking). Her refereres der 

til politik som noget, der skal skride frem og udarbejdes i takt med, at et bredt og 

kvalificeret vidensgrundlag bliver kortlagt. De handlinger og aktiviteter, der udledes af 

den evidensbaserede politikdannelse, er dermed resultatet af en kortlægningsproces. 

Politikdannelsen består i det forløb, hvormed en række vidensforhold, som information 

om målgrupper, erfaringer fra andre kommuner og forskningsresultater, samles op og 

omsættes i konkrete indsatser. Det er netop politikdannelse, der er omdrejningspunktet for 

indsatserne i Udsattepolitikken. Det politiske beskrives flere steder som noget, der skal 

udvikles og projekteres på: ”Udsattepolitikken er en dynamisk politik, som løbende følges 

op, evalueres og revideres hvert år” (Odense Kommune 2009: 10). Dette indebærer også, 

at de konkrete indsatser skal justeres fortløbende: ”Handlingerne har på den måde kortere 

holdbarhed og vil blive fulgt op og justeret hvert år i takt med, at tidens udfordringer 

skifter. Der kan også undervejs komme nye handlinger til. […] Sagt helt enkelt skal 

handlingerne synliggøres én gang om året for at se på. om de virker”50. Den projektære 

logik muliggør et af de mest påtrængende paradokser ved den evidensbaserede 

politikdannelse, nemlig hvordan dannelsen af politik fremtræder som et apolitisk 

foretagende. Udviklingen af politik, som den beskrives i Udsattepolitikken, er fritaget fra 

det politiske system, de politiske instanser optræder slet ikke som præmisleverandører for 

politikudviklingen. Muligheden for at udvikle politik i fraværet af et politisk system 
                                                 
50 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485  
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hænger sammen med den processuelle vidensforsyning. I kraft af det kausalproblem, som 

evidensbaseringen kredser om, må denne politikudvikling kræve en tilrettelæggelse og 

organisering, som hele tiden følger trit med de nyeste og mest kvalificerede 

vidensfrembringelser inden for feltet. Som vi også har været inde på i afsnittet om 

Hjemløsestrategien, er det netop i dette krav om en videnskabelig rationalisering af 

politikken, at muligheden for politik forvitrer, fordi evidensbaseringens videnskrav ikke 

kan besvares i politisk begrundede kriterier. Det er således de videnskabeligt funderede 

videnskilder, der pålægges vurderingen af, hvad der er politisk nødvendigt og fornuftigt. 

Den dynamiske politik er dermed politisk interesseløs. Det er netop i forlængelse af disse 

videnskrav, at udviklingen af politik kan håndteres som et apolitisk projekt. I den 

fortløbende videnskonfigurering af socialpolitikken kommer politikken blot til syne som 

et kompleks af årsagssammenhænge, der skal sikres og forbedres, og som betyder, at 

delelementerne i organiseringen og tilrettelæggelsen af den politiske indsats til enhver tid 

kan ændres eller byttes ud.  

 

Den erklærede hensigt med Udsattepolitikken er, som vi også så i Hjemløsestrategien, at 

udfase risikoen for virkningsløse tiltag og generelt forbedre indsatserne samt at sikre en 

sammenhæng mellem mål og effekt på det socialpolitiske område. Arbejdet med 

evidensbaseringen tager således afsæt i at skulle ”sikre den nødvendige kobling mellem 

politiske mål og effekter” (Odense Kommune 2011: 11).  Det indebærer endvidere, at man 

i den kommunale forvaltning ”i stigende grad skal flytte fokus fra ressourcer til effekt. 

Rutineprægede indberetninger til forskellige databaser skal erstattes eller suppleres med 

mere fokus på indsatsernes effekter” (Odense Kommune 2011: 11).  

Netop ønsket om at forflytte opmærksomheden fra ressourcer til resultater er et udtryk for 

den omlægning af centraladministrationens og forvaltningens fortolkning af egne 

kerneopgaver i den politiske organisation. Kausalproblemet, formuleret som den bærende 

udfordring i politikken som sådan, repræsenterer en udvidelse og accentuering af 

forvaltningens strategiske terræn og mulighed for at problematisere politikkens tilblivelse 

og implementering. Evidensbaseringen, som den kommer til udtryk i Odense Kommune, 

har ikke noget afgrænset saglighedsområde, som den retter sig mod. 

Effekt- og resultatstyring o.l. bliver i mange sammenhænge fremført som et 

ressourceargument, som en styring, der retter sig mod at forhindre unødig stort 
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ressourcespild. Ressourceargumentet tager afsæt i ”value for money” i de konkrete 

organiseringer af forvaltningens indsatser og det ansvar, der påhviler 

centraladministrationen i forvaltningen af skatteydernes penge. Et typisk 

ressourceargument lyder: ”Danmark er i forvejen et af de lande, som bruger allerflest 

offentlige penge på service til borgerne. Det danske skattetryk er blandt verdens højeste. 

Derfor er det ikke nok at give flere penge til velfærd. Vi skal også hele tiden sikre, at vi 

har en offentlig sektor, som leverer kvalitet i verdensklasse […] Klare mål skal sikre, at 

ledere og medarbejdere hele tiden har fokus på det, som de yder til borgerne” 

(Statsministeriet et al. 2006: 7-9). Denne argumentation indgår også i drøftelser og 

redegørelser om etablering af evidensbasering på de socialpolitiske områder i Odense 

Kommune (og i Hjemløsestrategien), selv om det er i et mindre omfang. Men 

ressourceargumentet foreligger kun på et eksplicit argumenterende niveau som 

begrundelse for hvordan evidensbaseringen kan bidrage til en mere ressourcebesparende 

og effektiv politik. I en gennemgang af Udsattepolitikkens dokumentationskrav står der 

f.eks., at ”i en national sammenhæng bruges dokumentation ofte som et redskab til at 

bevisliggøre overfor staten og borgerne, at skattekroner forvaltes forsvarlig, og at den 

leverede service har den rette kvalitet, omfang og omkostning. Men dokumentationen kan 

også være et redskab til at kvalitetsudvikle kommunens ydelser og arbejdsprocesser. 

Netop dette lærings- og udviklingsperspektiv er et centralt omdrejningspunkt for Odense 

Kommunes dokumentationsindsats” (Odense Kommune 2011: 2).  Hovedvægten i 

evidensbaseringens styringsrationale ligger i de teknikker, hvorpå politikken bliver 

omfortolket i en videnskabelig retning. Det indebærer, at også politikkens sagsforhold 

bliver et andet. Vi ser således ansatser til, at politikkens gyldighed ændrer karakter. I den 

evidensbaserede politikdannelse skal politikken først og fremmest indfri og tilfredsstille 

bestemte krav om sandhed. Evidensbaseringen indruller politikken på et system af 

bevisførelse. Tilrettelæggelsen og organiseringen af socialpolitik bliver på den måde gjort 

til genstand for en ny form for sandhedsproduktion, både som krav om videnskabelig 

validitet i politikkens elementer, som videnskilder og organisationsprincipper, men også 

som krav om, hvad politik skal rette sig mod og realiseres som. Med evidensbaseringen 

bliver politikkens sandhed ikke blot bundet op på videnskabelige indikatorer, men disse 

fortolkningskriterier fører til at nye områder interpelleres i politikkens genstandsområde. 

Dette kan vi se i de spørgsmål, den evidensbaserede politikdannelse stiller til 
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socialpolitikkens virke. Spørgsmålet er ikke først og fremmest: ”Hvordan kan vi anvende 

viden til at understøtte forankringen af en vedtaget politik?”, eller: ”hvordan kan vi 

tilrettelægge for, at socialpolitikkens ressourcer bliver prioriteret i henhold til de politisk 

fastlagte mål?”. Det afgørende spørgsmål er: ”Hvordan kan politikken tilrettelægges og 

udvikles efter mål, der er videnskabeligt informerede?”  Vi vil nu diskutere, hvordan dette 

krav om sandhed begynder at virke i politikken. 

 

Politik som et videnspositivt felt  

Denne procesbeskrivelse er i sig selv interessant, da den redegør for det politikbegreb, der 

ligger til grund for, hvordan tilblivelsen af evidensbaseret politikdannelse skal finde sted. 

I beskrivelsen bliver det politiske anbragt i et vidensladet felt. Udsattepolitikken peger i 

retning af et todelt politikbegreb. På den ene side ser vi, at politik på kommunalt niveau 

lokaliseres institutionelt som præmis og beslutningsgrundlag for den videre 

evidensbasering i form af ”en politisk beslutning om at udarbejde en udsattepolitik og et 

ønske om en øget fokus på området.”51 Den konkrete politiske beslutning om at udarbejde 

Udsattepolitikken beskrives som et led i udformningen af en strategiudvikling. Her 

anføres politikken som afgørelse og vedtagelser, der skal træffes som forudsætning for, at 

realiseringen af evidensbasering skal kunne finde sted. Men denne forudsætning hviler på 

et paradoks. Selve det afgørelsesforhold, der tilskrives politikken, er alligevel ikke 

afgørende. Den politiske beslutning er noget, der ”skal på plads”, et første skridt hen i 

mod en politik, der allerede er fastlagt. Rammerne for vidensforankringen er fastlagt, 

hvordan indsatsen skal tilrettelægges, og hvad den skal rette sig mod er også fastlagt52. 

Dermed suspenderes selve afgørelsesforholdet i den politiske beslutning. Den 

beslutningsmæssige instans i det politiske system bliver ikke aktualiseret som et 

afgørende politisk niveau, altså som en forudsætning for at politikken kan blive til. 

Strategien kommer til at ligge forud for politikken. Henvisningen til det politiske niveau 

bliver et spørgsmål om operationel teknikalitet som led i en strategi. I denne sammenhæng 

forudsættes politikken således som en forudsætningsløs præmis. Dermed træder det 

formelle parlamentariske politikbegreb i baggrunden.  

                                                 
51 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485 

52 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485 
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På den anden side ser vi, at det politiske, som dannelse af politik, optræder i en processuel 

figur. Én væsentlig betingelse for skabelsen af en evidensbaseret politik går ud på, at ”den 

politiske prioritering skal foregå på et så kvalificeret og dokumenteret grundlag som 

muligt” (Odense Kommune 2011: 8). Man ønsker derfor at udvikle en dynamisk politik, 

der fortløbende kan opfange og inkorporere nye vidensfrembringelser. Den 

evidensbaserede politikdannelse formuleres, i lighed med Hjemløsestrategien, både som 

en række praktiske og metodiske tiltag og som en teori53. Disse to niveauer griber dog 

hele tiden over i hinanden i Odense Kommunes præsentation af Udsattepolitikken. Blandt 

de tiltag, der skal bidrage til at fremme vidensforankring i en dynamisk tilrettelagt politik, 

er der metoder som monitorering, auditmetoden, gennembrudsmetoden og benchlearning. 

Monitoreringen har fokus på at højne kvaliteten på data og dokumentationsprocesser, 

mens auditmetoden tager udgangspunkt i, at de konkrete indsatser skal vurderes af faglig 

ekspertise for at se, om kvaliteten lever op til de ”mål, rammer og principper, der er på 

området” (Odense Kommune 2011: 16). Gennembrudsmetoden arbejder til gengæld med 

at minimere forskellen mellem ”eksisterende viden om best practice og gældende adfærd 

på et bestemt område” (Odense Kommune 2011: 16). Benchlearning er rettet mod, 

hvordan forskellige organisationer kan lære af hinanden ved at udveksle viden og erfaring 

om arbejdsprocesser, kompetencer, teknologi, struktur og kvalitet.  

Politikdannelse henviser til den gradvise fremdrift i evidensbaseringen af et helt 

politikområde54. Her refereres der til politik som noget, der skal skride frem og udarbejdes 

i takt med, at et bredt og kvalificeret vidensgrundlag bliver kortlagt. De handlinger og 

aktiviteter, der udledes af den evidensbaserede politikdannelse, er dermed resultatet af en 

kortlægningsproces. Politikdannelsen består i det forløb, hvormed en række 

vidensforhold, som information om målgrupper, erfaringer fra andre kommuner og 

forskningsresultater, samles op og omsættes i konkrete indsatser. Det er netop 

politikdannelse, der er omdrejningspunktet for indsatserne i Udsattepolitikken. Det 

politiske beskrives flere steder som noget, der skal udvikles og projekteres på: 

”Udsattepolitikken er en dynamisk politik, som løbende følges op, evalueres og revideres 

hvert år” (Odense Kommune 2009: 10). Dette indebærer også, at de konkrete indsatser 
                                                 
53 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485  

54 Bliver i øvrigt også bliver refereret til som policymaking.   
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skal justeres fortløbende: ”Handlingerne har på den måde kortere holdbarhed og vil blive 

fulgt op og justeret hvert år i takt med, at tidens udfordringer skifter. Der kan også 

undervejs komme nye handlinger til. […] Sagt helt enkelt skal handlingerne synliggøres 

én gang om året for at se på. om de virker”55.  

 

Det hvide lærred 

Den projektære logik muliggør håndteringen af et af de mest påtrængende paradokser ved 

den evidensbaserede politikdannelse, nemlig hvordan dannelsen af politik beskrives og 

forløber som et apolitisk foretagende. Udviklingen af politik, som den beskrives i 

Udsattepolitikken, er løsrevet fra det politiske system (i form af det parlamentariske 

niveau), de politiske instanser optræder slet ikke som præmisleverandører for 

politikudviklingen. Muligheden for at udvikle politik i fraværet af et politisk system 

hænger sammen med et krav om, at politikken løbende skal tilpasses og opdateres af 

bestemte videnskanaler, som bl.a. forskningsbaseret viden og en del organisationsinterne 

vidensfrembringelser (Odense Kommune 2009: 5). I kraft af det kausalproblem, som 

evidensbaseringen kredser om, må denne politikudvikling kræve en tilrettelæggelse og 

organisering, som hele tiden følger trit med de nyeste og mest kvalificerede 

vidensfrembringelser inden for feltet. Som vi også har været inde på i afsnittet om 

Hjemløsestrategien, er det netop i dette krav om en videnskabelig rationalisering af 

politikken, at muligheden for politik forvitrer, fordi evidensbaseringens videnskrav ikke 

kan besvares i politisk begrundede kriterier. Det er således de videnskabeligt funderede 

videnskilder, der pålægges vurderingen af, hvad der er politisk nødvendigt og fornuftigt. 

Den dynamiske politik er dermed politisk interesseløs. Det er netop i forlængelse af disse 

videnskrav, at udviklingen af politik kan håndteres som et apolitisk projekt. I den 

fortløbende videnskonfigurering af socialpolitikken kommer politikken blot til syne som 

et kompleks af årsagssammenhænge, der skal forbedres, og som betyder, at 

delelementerne i organiseringen og tilrettelæggelsen af den politiske indsats til enhver tid 

kan ændres eller byttes ud. På den måde bliver politikken et ”hvidt lærred”, hvor 

evidensbaseringen kan projicere sine fantasmatiske konstruktioner. Som vi vil redegøre 

                                                 
55 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485  
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for i nedenstående afsnit, er disse fantasier knyttet til bestemte former for 

sandhedsproduktion og et opgør med ideologi.  

 

Hovedvægten i evidensbaseringens styringsrationale ligger i de konkrete teknikker, 

hvorpå politikken bliver omfortolket som et videnskabelig styringsobjekt. Det medfører 

en forskydning i politikkens sagsforhold. Vi ser således ansatser til, at politikkens 

gyldighed ændrer karakter. I den evidensbaserede politikdannelse skal politikken først og 

fremmest indfri og tilfredsstille bestemte krav om sandhed. Evidensbaseringen indruller 

politikken i et system af bevisførelse. Tilrettelæggelsen og organiseringen af socialpolitik 

bliver på den måde gjort til genstand for en ny form for sandhedsproduktion, både som 

krav om videnskabelig validitet i politikkens elementer i form af videnskilder og 

organisationsprincipper, men også som krav om, hvad politik skal rette sig mod og 

realiseres som.  

Med evidensbaseringen bliver politikkens sandhed ikke blot bundet op på videnskabelige 

indikatorer, men disse fortolkningskriterier fører til, at nye områder interpelleres i 

politikkens genstandsområde. Dette kan vi se i de spørgsmål, den evidensbaserede 

politikdannelse stiller til socialpolitikkens virke. Spørgsmålet er ikke først og fremmest: 

”Hvordan kan vi anvende viden til at understøtte forankringen af en vedtaget politik?”, 

eller: ”hvordan kan vi tilrettelægge for, at socialpolitikkens ressourcer bliver prioriteret i 

henhold til de politisk fastlagte mål?”. Det afgørende spørgsmål er: ”Hvordan kan 

politikken tilrettelægges og udvikles efter mål, der er videnskabeligt informerede?”  Vi vil 

nu diskutere, hvordan dette krav om sandhed begynder at virke i politikken. 

Politik som et videnspositivt felt  

De evidensbaserede initiativer bestræber sig på at ”understøtte den løbende læring og 

erfaringsudveksling i organisationen. […] Udgangspunktet for denne læring er, at der 

kan skabes indblik i, om indsatserne har den ønskede effekt, herunder at borgerne rent 

faktisk modtager den indsats, som virker bedst” (Odense Kommune 2011: 8).  

Udarbejdelse af klare indikatorer for at ”følge udviklingen og resultaterne af en given 

indsats”, står centralt i denne udvikling (Odense Kommune 2011: 10). En indikator 

defineres som ”en kvalitativ måleenhed, der indikerer, om de forventede aktiviteter er 

gennemført” (Odense Kommune 2011: 6). Afdækning af vidensbehov bliver her ”en 

central forudsætning for at sikre, at indikatorerne anses for anvendelige og legitime 
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målepunkter for aktører på forskellige niveauer. En anden kilde til udvikling af 

indikatorer er den foreliggende viden om effekter, der kan identificeres via forsknings- og 

evalueringsrapporter” (Odense Kommune 2011: 11). For kommunen er det dog 

afgørende, at indikatorerne holdes sammen med mere gennemarbejdede evidensbaserede 

tilgange, fordi ”man ikke kan drage en entydig slutning om årsags-

virkningssammenhænge på baggrund af indikatorer. Derfor er det vigtigt, at den løbende 

ledelsesinformation, der er baseret på indikatorer, suppleres med en mere evidensbaseret 

tilgang” (Odense Kommune 2011: 7). Evidensbasering skal således tilvejebringe en bedre 

og mere præcis oversigt over årsag og virkning i indsatserne. I den evidensbaserede 

politikdannelse præsenteres en tredelt ”evidenstypologi”, som er baseret på kvalitative 

studier (som f.eks. effektmåling og evaluering), kvantitative data og RCT56 (Odense 

Kommune 2011: 7). RCT, der er hentet fra den lægevidenskabelige testning af medicin, 

har ifølge Odense Kommune den fordel, at ”det i vidt omfang er muligt at sandsynliggøre, 

at en observeret effekt rent faktisk skyldes interventionen – og ikke andre ting. Det sker 

ved, at det gennem forsøget er muligt at kontrollere for effekten af andre faktorer” 

(Odense Kommune 2011: 4). Samtidig peges der på, at RCT-studier både er dyre og 

komplicerede. Derfor vil de andre tilgange i evidenstypologien vægtes i lige stor grad i 

arbejdet med at udvikle Udsattepolitikken. Omdrejningspunktet i alle disse drøftelser er, 

hvordan viden mest optimalt kan frembringes og organiseres i tilrettelæggelsen af 

Udsattepolitikken. Spørgsmålet er ikke kun, hvordan viden skal produceres, men også 

hvordan den skal udkrystalliseres i konkrete omlægninger af den socialpolitiske indsats, 

og hvordan den skal kanaliseres ud i de forskellige dele af forvaltningen: ”Viden opstår 

ikke af sig selv, hverken på den enkelte arbejdsplads eller på tværs af kommunen. Det er 

derfor nødvendigt, at man systematisk indsamler og spreder viden om, hvad der virker. 

[…] Viden skal med andre ord indsamles og formidles på tværs af kommunen” (Odense 

Kommune 2011: 11).  Den formålsrettede vidensforankring etableres som et topos i 

evidensbaseringen57. Behovet for viden bliver en referenceramme, hvori Udsattepolitikken 
                                                 
56 RCT står for ”randomiserede kontrollerede eksperimenter”.  

57 Et andet aspekt ved topos, knyttet til de fleste andre styringstiltag i det offentlige, finder vi i ”ressourceargument”; Styringen retter sig mod at 

forhindre unødig stort ressourcespild. Ressourceargumentet tager afsæt i ”value for money” i de konkrete organiseringer af forvaltningens 

indsatser og det ansvar, der påhviler centraladministrationen i forvaltningen af skatteydernes penge. Et typisk ressourceargument lyder: 

”Danmark er i forvejen et af de lande, som bruger allerflest offentlige penge på service til borgerne. Fodnoten fortsætter på næste side.  



 88

begrundes og analyseres (Žižek 1994: 11, Thyssen 2003: 209-215). Viden konstitueres 

ikke blot som en objektiv rationalitet, politikken kan betjene sig af, men begrebsliggøres 

som et commonplace, altså en erfaringsramme. Viden appliceres som kortlægningspræmis 

i det politiske. I denne erfaringsramme synliggøres et sammenfald mellem argumentation 

og deskription af viden i form af videnskrav, vidensbehov mv. De fleste deskriptioner 

udgør et sagsforhold i et argumentativt skema, hvor de deskriptive betegnelser udgør en 

form for naturaliserede argumentative idéer. Denne mekanisme forudsætter, at viden kan 

appliceres som et ”ubevidst” krav, hvor den mekanisme, der regulerer argumentationens 

effektivitet, forbliver usynlig. Netop i denne usynlighed kommer evidensbaseringens 

ideologi til syne.   

I selve beskrivelsen af Udsattepolitikken ligger der således en række normerende 

anvisninger for, hvad socialpolitikken består af, og hvordan den skal behandles. Her kan 

vi begynde at indkredse de ideologiske virkningsforhold i diskursen om evidensbaseret 

politikdannelse. Vidensmangel og vidensbehov mv. forudsætter vidensproduktion som en 

grundlæggende og vital præmis i socialpolitikkens organisering. Evidensbasering, som vi 

ser det i Udsattepolitikken, bearbejder dermed det politiske som et videnspositivt felt. 

Ideologien medieres netop igennem den sandhed, som evidensbasering forpligter 

politikken på, hvor det politiske begynder at cirkulere i et system af ordnede procedurer til 

at regulere gyldigheden af politikkens indhold og mål. Politikken skal således blive sand i 

henhold til en række kriterier for videnskabelig validitet.  

 

Socialpolitikken bliver på den måde aktualiseret i kraft af dens vidensforankrede 

regulerbarhed. Denne videnskabelige bundethed forskyder det ekspertiseideal inden for 
                                                                                                                                                             
Det danske skattetryk er blandt verdens højeste. Derfor er det ikke nok at give flere penge til velfærd. Vi skal også hele tiden sikre, at vi har en 

offentlig sektor, som leverer kvalitet i verdensklasse […] Klare mål skal sikre, at ledere og medarbejdere hele tiden har fokus på det, som de yder 

til borgerne” (Statsministeriet et al. 2006: 7-9). Denne argumentation indgår også i drøftelser og redegørelser om etablering af evidensbasering på 

de socialpolitiske områder i Odense Kommune (og i Hjemløsestrategien), selv om det er i et mindre omfang. I en gennemgang af 

Udsattepolitikkens dokumentationskrav står der f.eks., at ”i en national sammenhæng bruges dokumentation ofte som et redskab til at 

bevisliggøre overfor staten og borgerne, at skattekroner forvaltes forsvarlig, og at den leverede service har den rette kvalitet, omfang og 

omkostning. Men dokumentationen kan også være et redskab til at kvalitetsudvikle kommunens ydelser og arbejdsprocesser. Netop dette 

lærings- og udviklingsperspektiv er et centralt omdrejningspunkt for Odense Kommunes dokumentationsindsats” (Odense Kommune 2011: 2).   
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bureaukratiet, som vi finder formuleret hos Max Weber. Weber anfører, at det i 

komplekse organisationer, som bl.a. den moderne forvaltning, er nødvendigt med meget 

specialiseret viden og ekspertise, for at politikområder (”policies”) skal kunne udvikles 

mest mulig optimalt (Weber 2006: 11). Hos Weber fordrer dette en plutokratisk anordning 

med højt specialiserede aktører på de forskellige niveauer af bureaukratiet, som skal 

kvalitetssikre og stabilisere politikkens tilrettelæggelse. Med udgangspunkt i politikkens 

tilrettelæggelse som et videnspositivt felt ser vi, at evidensbasering på samme måde 

fordrer højst specialiserede vidensformer (som bl.a. RCT) og videnskabelige standarder, 

men med den forskel, at evidensbaseringen lægger vægt på selve vidensgrundlaget i 

organiseringen af politik frem for, hvilke aktører der forvalter politikken. I den 

evidensbaserede politikdannelse skal styringen af indsatser og aktiviteter modelleres efter 

videnskabelige standarder. Både indholdet i de socialpolitiske indsatser og de 

styringsværktøjer, der tages i brug, skal således kunne svare affirmativt på krav om 

præcision, beviselig effekt mv., der er udledt af videnskabelige idealer. Evidensbaseringen 

virker ideologisk netop gennem denne videnskalibrering af socialpolitikken. Dette gælder 

i udgangspunktet alt, man finder det aktuelt at rette evidensbaseringen mod. Jacques 

Alain-Miller har bemærket, at jo mere Coca-Cola man drikker, desto mere tørstig bliver 

man58. Det er en drik, der gør tørsten uslukkelig. En lignende dynamik synes at være på 

spil i evidensbaseringen, hvor vidensbehov multipliceres og rettes mod stadig nye 

genstande. Vidensforankringen retter sig mod ”politikkens indhold og udformning samt 

den løbende proces med at implementere politikken” og er som sådan rettet mod alle 

områder af politikken og dens organisering59.  

I den evidensbaserede politikdannelse findes der således ingen klare markeringer af, hvor 

videnskabens aktualitet ophører i politikken, den er i princippet grænseløs. Hvis vi f.eks. 

ser på den erklærede hensigt med Udsattepolitikken, så er den at udfase risikoen for 

virkningsløse tiltag og generelt forbedre indsatserne samt at sikre en sammenhæng 

mellem mål og effekt på det socialpolitiske område. Arbejdet med evidensbaseringen 

tager således afsæt i at skulle ”sikre den nødvendige kobling mellem politiske mål og 

effekter” (Odense Kommune 2011: 11).  Det indebærer endvidere, at man i den 

kommunale forvaltning ”i stigende grad skal flytte fokus fra ressourcer til effekt. 
                                                 
58 Žižek anvender Millers eksempel i en diskussion af kapitalismens merværdi og den libidinøse mernydelse (Žižek 2001: 56-57).  

59 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485  
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Rutineprægede indberetninger til forskellige databaser skal erstattes eller suppleres med 

mere fokus på indsatsernes effekter” (Odense Kommune 2011: 11).  

Netop ønsket om at forflytte opmærksomheden fra ressourcer til resultater er et udtryk for 

den omlægning af centraladministrationens og forvaltningens fortolkning af egne 

kerneopgaver i den politiske organisation. Kausalproblemet, der formuleres som den 

bærende udfordring i politikken som sådan (som vi også så det i Hjemløsestrategien), 

repræsenterer en udvidelse og accentuering af forvaltningens strategiske terræn og 

mulighed for at problematisere politikkens tilblivelse og implementering: ”Der [skal] 

måles og evalueres på om den konkrete handling virker og har en effekt […] 

Udsattepolitikken vil således løbende og hvert år blive fulgt op for at synliggøre indsatser, 

metoder, effekt og for at justere handlingerne” (Odense Kommune 2009: 5). 

Evidensbaseringen har ikke noget afgrænset saglighedsområde, som den retter sig mod, 

og ”omfatter alle socialt udsatte borgere i Odense Kommune” (Odense Kommune 2009: 

10).  

Kausalproblemet udgør endvidere i sig selv en universalisering af evidensbaseringens 

sagsområde, fordi det indebærer en produktion af bestemte kendsgerninger, der hele tiden 

kan aktualiseres, f.eks. med hvilken viden man kan forudsætte, at en given politik vil 

virke, eller hvilke indikatorer man vil tage i brug for at måle på, om en given indsats kan 

skabe bestemte virkninger.  

Kærligheden til kompleksiteten  

Det næste spørgsmål bliver dog, hvilket symbolsk rum, der strukturerer nødvendigheden 

af det fintmaskede net af vidensorganiserende instanser i socialpolitikken. Altså hvordan 

bliver evidensbasering det altafgørende svar på tidens udfordringer i socialpolitikken? 

Vi mener at se primært to forhold, der træder frem i denne sammenhæng. For det første 

spørgsmålet om kompleksitet, der bliver behandlet som strukturel betingelse og præmis 

for politikken i flere dele af redegørelserne for Udsattepolitikken. For det andet ser vi den 

institutionaliserede politik i det politiske system træde frem som en ”irrationel” 

konstitutiv modsætning til evidensbaseringen.  

 

Først vil vi kort beskrive den kompleksitet, som Udsattepolitikken selv aktualiserer. Den 

evidensbaserede politikdannelse holdes op mod en omverden, der præges af en stor 

kompleksitet. Dette gælder alt fra de begreber, som f.eks. ”socialt udsatte”, der danner 
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grundlaget for politikken, til udviklingen af de tilbud og indsatser, der skal målrettes de 

forskellige målgrupper: ”Social udsathed er et meget komplekst, men også relativt begreb, 

der indgår i et dynamisk samspil med omverdenen, og de muligheder og begrænsninger 

denne sætter for dem” (Odense Kommune 2009: 9).  Endvidere redegøres der for, 

hvordan ”en gennemgang af beskrivelser og definitioner af socialt udsatte og udsathed 

viser, at der er flere forskellige måder at opfatte disse begreber på. Det er på den måde 

ikke et veldefineret begreb, men et komplekst, dynamisk og relativt begreb.”60 

Begrebsproblemet, som Odense Kommune beskriver, henviser til, hvordan 

evidensbaseringen skal bidrage til en kvalificeret kompleksitetshåndtering i alt fra 

begrebsafklaring til metodeudvikling og organisering. Evidensbaseringen skal således 

også præcisere indholdet og rammerne i et komplekst politikområde og derigennem 

forbedre mulighederne for styring. I et notat anføres det, at ”der findes ikke en alment 

anerkendt definition af udsathed. Alene derfor er det ikke muligt at finde præcise 

opgørelser over antallet af udsatte. En af indsatserne i politikken er derfor at arbejde 

videre med en definition som et mere kvalificeret grundlag for talmateriale mv.” (Odense 

Kommune 2009: 11). Kompleksiteten understreges både i forhold til årsagssammenhæng 

på borgerniveau og som organisatorisk ramme og udfordring. Det beskrives, hvordan den 

socialt udsatte borger er en kompleks størrelse med svært håndterlige og bredspektrede 

problemer i form af traumer, isolation, ensomhed, fattigdom, manglende uddannelse osv. 

Denne kompleksitet peger tilbage på behovet for systematiserede socialpolitiske indsatser: 

”Årsagerne til socialt udsathed er komplekse og rækker ind i mange arbejdsområder og 

går på tværs af disse. Børn af udsatte forældre, fx på grund af misbrug, misbrug i 

sammenhæng med handicap, fravær af sundhed, fattigdom mv. er eksempler på behovet 

for forebyggelse samt målrettede og stærkere samarbejdsrelationer. Hertil kommer at 

disse borgere ofte har flere og komplekse problemstillinger at slås med og det betyder, at 

det er nødvendigt at sikre en høj kvalitet i ydelserne og sammenhæng mellem 

myndigheder” (Odense Kommune 2009: 10). I en af redegørelserne for Udsattepolitikken 

bliver der påpeget, at ”den kommunale forvaltning i langt højere grad skal indrettes til at 

klare meget komplekse problemstillinger og ikke udelukkende enkle og afgrænsede 

problemer og ydelser” (Odense Kommune 2009b: 9). Den tiltagende kompleksitet er en 

præmis, der omfavnes i den evidensbaserede politikdannelse. Evidensbaseringen 
                                                 
60 http://godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485  
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struktureres som en ”kamp” mod mangel på kausalitet i politikken, hvor henvisningen til 

kompleksitet understreger nødvendigheden af at vidensforankre de socialpolitiske 

indsatser.  

 

Den gennemgående understregning af det sociale områdes kompleksitet aktualiserer de 

”mangelsygdomme”, som evidensbaseringen retter sig mod. Kompleksiteten kræver et 

finindstillet apparat, der skal kunne opfange og inkorporere indsigter om de sammensatte 

og intrikate udviklingstræk på det socialpolitiske område. Kompleksitetsproblematikken 

bidrager dermed til at understøtte forestillingen om behovet for en skærpet organisering 

om årsag og virkningsforhold. Kausalitet bliver et knudepunkt, hvor de socialpolitiske 

indsatser kan fastholdes og gives mening i en verden, der ellers er præget af komplicerede 

og facetterede spørgsmål. Som vi har set, centreres store dele af den evidensbaserede 

politikdannelse om fraværet af viden om klare årsagsvirkningssammenhænge, hvor 

mangel på viden og mangel på kausalitet etableres som nogle af de bærende kendetegn 

ved tilrettelæggelsen af socialpolitik i dag. På dette ”hvide lærred” aktualiseres 

kausalproblemet som en uorden, som de videnskabeligt overleverede ”love” skal 

disciplinere. Her fremavles den konkrete vision om, at ”indsatsen løbende kan 

kvalitetsudvikles” (Odense Kommune 2011: 16), og at ”fokus skal flyttes fra – alene at se 

på, hvilke resultater et givet input skaber – til også at se på hvilke mere langsigtede 

virkninger, man forventer, at den pågældende indsats vil have indflydelse på” (Odense 

Kommune 2011: 15). Elimineringen af kausalitetsmangel skal dermed (gen)indføre orden 

og kontinuitet i den politiske planlægning. Spørgsmålet om kompleksitetshåndtering 

understøtter det videnskonfigurerede og processuelle politikbegreb, hvor politikken 

bearbejdes som en positivistisk optimeringsfigur.  

 

Politikkens ”irrationalitet” 

I Evidensbaseringen tematiseres det politiske igennem en række videnskabelige 

optimeringsmekanismer, der skal lokalisere fejl og mangler. Vi ser således, hvordan 

evidensbaseringen er præget af et særligt nomos, en række regler, som strukturerer, 

hvordan politikken skal fortolkes og inddeles, bl.a. igennem gradbøjningen af forskellige 

videnskilder og sociale indsatsers beviselige effekt (Bourdieu 1999: 99). Det påfaldende 

ved denne konstituering er den udprægede grad af tautologiske slutninger, hvor en 
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vidensteknologi diagnosticerer politikkens vidensmangel og forbedrer den med 

vidensforsyninger. Sagt på en anden måde, begynder spørgsmålet at fungere som sit eget 

svar (Zizek 2010: 193).  

 

Diagnosticeringen af politikkens kausalproblem og vidensvaliditet, der jo udgør en form 

for falsifikationsstruktur, kan derfor, paradoksalt nok, ikke selv falsificeres. Som Odense 

Kommune skriver: ”den politiske prioritering skal foregå på et så kvalificeret og 

dokumenteret grundlag som muligt […]” og ”understøtte læring bredt i organisationen 

med henblik på at styrke kvaliteten af de kommunale kerneydelser. Udgangspunktet for 

denne læring er, at der skabes indblik i, om indsatserne har den ønskede effekt” (Odense 

Kommune 2011: 8). Behovet for vidensforankring er på den måde designeret af 

kausalproblemet, hvorfor behovet for viden, som det træder frem i den evidensbaserede 

politikdannelse, er det mest distinkte træk, der kendetegner alle de største udfordringer for 

politikken. Dermed er det også primært vidensmangler mv., der kan genkendes som 

politiske styringsgenstande i evidensbaseringen. Det politisk relevante bliver det 

beviseligt realiserbare, og det beviseligt realiserbare bliver politikkens sandhed. Den 

evidensbaserede politikdannelse påkalder en objektivitet i de videnskabelige referencer, 

hvorigennem videnskaben, som validerende instans i politikkens udformning og 

organisering, kommer med anvisninger til, hvilke problemer der skal udpeges, og hvordan 

løsninger bedst kan iværksættes.  

 

Her kan vi tydeligt begynde at få øje på de konfliktlinjer, som evidensbaseringen trækker 

op, og som får konsekvenser for forvaltningen af politik. Den evidensbaserede 

politikdannelse kan ses som et opgør med den politiske magts ”irrationelle” aspekter. 

Evidensbaseringens bærende ideologi ligger netop i opgøret med ideologier, dvs. at 

evidensbaseringens ideologi skal findes i de strategier, der dannes i et forsøg på at 

imødegå den risiko, der er forbundet med ideologisk-politiske beslutninger. Dette opgør 

foregår naturligvis aldrig eksplicit, men det politiske system med dets vedvarende 

usikkerhed i form af skiftende politiske magtforhold og modstridende interesser betegner 

et klart modstykke til evidensbaseringens krav om bevisførelse og videnskabelig 

præcision. Den evidensbaserede politikdannelse formidler som sådan et vist ressentiment 

over for udsigten til at skulle overlade politikkens skæbne til de tilfældigheder og 
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arbitrære beslutningsprocesser, som det politiske system er rundet af. Evidensbaseringen 

præsenteres endda som et ”læringsværktøj” for de politiske beslutningstagere61 og får 

således også en opdragende funktion over for de folkevalgte. Også den enkelte 

repræsentant i det politiske system skal lære sig at fastholde sin opmærksomhed på viden i 

sit arbejde.  

Opsamling 

Den evidensbaserede politikdannelse virker i denne forbindelse igennem en række 

forskelle, der gør op med de mange forvanskninger, som de ideologisk motiverede og 

ikke-videnskabeligt informerede beslutninger i det politiske system producerer:  

1. Forskellen mellem sandsynlighedsberegning og tilfældighed. Evidensbaseringen etablerer, 

som vi har set, et sindrigt system af indikatorer og evalueringsformer med det formål at 

værne det politiske mod virkningsløse eller forfejlede tiltag.  

2. Forskellen mellem kontinuitet og usammenhængende indsatser. Viden anvendes som 

strategi til at sikre kohærens og opretholde sammenhæng i de sociale indsatser henover 

politisk skiftende magtforhold.  

3. Forskellen mellem viden og en politisk fluktuerende kontingens. Den evidensbaserede 

politikdannelse skal forankre en videnskabelig rationalisering af politikken, der er fritaget 

for politiske interesser.   

 

De tre forskelle er alle relateret til et forsøg på at løse kausalproblemet. Når den 

evidensbaserede politikdannelse gennem den videnskabelige rationalisering forsøger at 

eliminere de ovennævnte forvanskninger, er det samtidig en operation, der indfører et helt 

specifikt fantasmatisk element i tilrettelæggelsen af politik. Fantasmatisk i den forstand, at 

det politiske felt af interessemodsætninger og ideologiske brydninger opløses som 

meningsdannende rationale for udvikling og begrundelse af politik. I forsøget på at 

forbedre den politiske styring og løse et af politikkens vedvarende problemer, forholdet 

mellem mål og virkning, mellem hensigt og resultat, anviser fantasmet en demagogisk 

instrumentalisering, der ophæver det politiske systems forbindelse til de konkrete 

indsatser, som politik hele tiden omsættes til. I evidensbaseringen emergerer viden som et 

ideologisk objekt i kraft af den måde, hvorpå de vidensrelaterede styringselementer skaber 

                                                 
61 http://www.godsocialpraksis.dk/ShowExample.aspx?exampleID=485  
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en ”sammensyning” af politik og kausalitet. Denne sammensyning lukker politikkens 

essens og nødvendighed omkring en fantasmatisk styringsideologi, hvor politikkens 

problem til enhver tid ligger i spørgsmålet om kausalitet, og løsningen til enhver tid findes 

i videnstilførsler og videnskabeligt informerede programmer. Læringsaspektet i 

evidensbaseringen er centralt her, hvor viden skal gennemstrømme alle niveauer af 

organisationen med henblik på løbende læring og kvalificering af de politiske indsatser 

(Odense Kommune 2011: 8). Den evidensbaserede politikdannelse peger mod en 

harmonisk orden for politikken, et sted hvor det politiske endegyldigt kan realiseres som 

et apolitisk vidensobjekt uden binding til de evigt modsatrettede politiske interessekampe 

i det politiske system.  
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6. del: Konklusion 

 

Konklusionen præsenteres i to dele. I første del vil vi samle op på og udfolde de fund, vi har 

gjort i de tre delanalyser. I anden del vil vi foretage en kritisk vurdering af projektet og diskutere 

frugtbarheden af vores analysestrategiske interventioner. Denne del skal svare på, hvordan vi har 

formået af problematisere evidensbasering.  

 

I vores problemformulering har vi spurgt ind til, hvordan evidensbasering opstår som 

problemløsning i politikkens tilrettelæggelse, hvordan man forsøger at tilføre de politiske 

indsatser en særlig styringskapacitet gennem brug af evidensbasering og til sidst, hvordan 

evidensbasering struktureres som en reorganisering af politik.  

Endvidere præsenterede vi tre teser i hver enkelt analysedel. For det første at antog vi, at 

evidensbasering udskilles som en selvstændiggjort logik i politikkens tilrettelæggelse (1). Den 

anden tese antog, at evidensbasering fører til en forskydning i grænsen mellem politik og 

forvaltning (2). Med den tredje tese har vi antaget, at evidensbasering fører til en afpolitisering 

af politikkens ideologiske interessesfære (3).  

 

1. 

Efterspørgselen af viden er på ingen måde ny i tilrettelæggelsen af politik, men i løbet af 

1980’erne ser vi ansatser til en ny måde at spørge ind til viden på. I denne periode bliver der 

kanaliseret stadig mere opmærksomhed mod brugen af forskellige vidensformer for at 

understøtte effektivitet og målopnåelse i forvaltningen. Med emergensen af evidensbaseringen i 

tilrettelæggelsen af socialpolitik efter årtusindskiftet, forstærkes kravet om, at viden aktivt skal 

inkorporeres i styringen af politiske indsatser og tiltag. Evidensbaseringen er ikke kun et nyt 

kvalitetsfremmende værktøj blandt mange andre simultane styringsinstrumenter. Tværtimod 

trækker evidensbasering en række gyldighedskriterier med sig, som er knyttet til hvordan politik 

begrundes og tilrettelægges, og spørgsmålet om videnskabelig målbarhed emergerer som en 

legitimitetsinstans. Den viden, der efterspørges, pålægges en korrigerende kode, der aktivt skal 

bearbejde og justere de socialpolitiske indsatser.  

Vores analyse har vist, at videnskabelighed på en ny og afgørende måde bliver internaliseret i 

politikken med evidensbaseringen af de socialpolitiske indsatser. I denne sammenhæng ser vi 

også en ny vidensdiskurs træde frem, hvor politikken i stadig større grad klassificeres som et 
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kausalproblem. Viden går fra at udgøre et informeret grundlag, som socialpolitiske indgreb 

diskuteres på baggrund af, til at blive strukturelt integreret i udviklingen af politik. På denne 

baggrund opstår evidenbaseringen som et selvstændigt felt for meningsdannelse i politikken.  

 

2.  

Udgangspunktet for formningsanalysen var, at evidensbasering belaver sig på en kobling mellem 

kommunikationslogikker, der er funktionelt afkoblede og dermed ude af stand til at 

kommunikere med hinanden. Den franske fænomenolog Maurice Merleau-Ponty hævder 

polemisk, at ”videnskaben manipulerer med tingene og afstår fra at bebo dem” (Merleau-Ponty 

2000: 9). Mere træffende kan vi sige, at videnskaben i dette tilfælde omformer det rum, hvor 

styringen af politik udspiller sig, men netop uden at bebo politikken. Spørgsmålet er, hvordan 

dette sker, når det samtidig ikke er muligt for en videnskabelig logik at optræde på 

videnskabelige præmisser i et politisk system (Luhmann 1997: 42). Svaret finder vi i dannelsen 

af en pseudovidenskabelig meningsstruktur, der emergerer i konkrete evidensbaserede indsatser 

som Hjemløsestrategien.  

I det politiske system er man blind for, at en direkte applikation af videnskab som politisk 

informerende styringsinstans er umulig, og dannelsen af en pseudovidenskabelig 

meningsstruktur bliver en måde at håndtere dette paradoks på. På den måde bliver viden på en 

og samme tid eksternaliseret som et selvstændigt kommunikationsfelt og samtidig underlagt en 

styringskorrigerende funktion. Kriterierne for hvilken gyldighed viden har skærpes samtidig 

med, at disse videnskrav ikke udløses af en formel sondring mellem sandt/falsk, men derimod af 

styringskorrigerende distinktioner om optimering (bedre/dårligere) og kausalitet (effekt/ikke-

effekt). Styring, kausalitet og viden er den virksomme enhed, som evidensbaseringen opererer i, 

hvor den formålsrationelle videnslogik processeres som en teknologi, der skal gøre politikken 

styringsdygtig. Vidensefterspørgsel og videnskrav får en konciperende effekt, hvor viden 

anvendes til at udpege og konditionere problemer og løsninger i socialpolitikken. Vi ser, at der 

bruges rigtig mange kræfter på at konditionere politikken som en aktualisering af forskellen 

viden/ikke-viden. I takt med dette multipliceres videnskravet og fordeler sig over stadig større 

dele af de socialpolitiske indsatsområder og organiseringsprincipper. F.eks. omtales 

evidensbasering både som et ”praktisk og dynamisk værktøj” (Københavns Kommune 2008: 7), 

mens evidensbaseringen på den anden side grænseløst retter sig mod hele det sociale område. 

Dette ser vi bl.a. i fordringen om, at ”der [skal] udvikles viden om, hvilke indsatser og hvilke 
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organiseringsprincipper, der har den største effekt”62 med henblik på, at andre dele af 

socialområdet skal kalibreres til evidensbasering af indsatserne med afsæt Hjemløsestrategiens 

erfaringer.  

 

3.  

Evidensbasering, som vi ser det i Udsattepolitikken, bearbejder det politiske som et 

videnspositivt felt. Den evidensbaserede politikdannelse træder frem som ideologisk genstand 

netop i kraft af de perceptionsskemaer, som socialpolitikken skal styres og reguleres igennem. 

Det indebærer, at problem og løsning i politikken konstrueres som spørgsmål om videnstilførsel. 

Det er denne ideologiske ”merværdi” i evidensbaseringen, der sammenknytter viden og 

muligheder for styring i en bevægelse, der samtidig afmonterer politikkens 

mulighedsbetingelser: Graden af præcision og omfanget af videnskabeligt funderede 

måleenheder bliver afgørende for graden af regulerbarhed og realiseringspotentiale i politik. 

Socialpolitikken bliver kun aktualiseret i kraft af den vidensforankrede regulerbarhed.  

I den evidensbaserede politikdannelse skal styringen af indsatser og aktiviteter modelleres efter 

videnskabelige standarder. Både indholdet i de socialpolitiske indsatser og de styringsværktøjer, 

der tages i brug, skal således kunne svare affirmativt på krav om præcision, beviselig effekt mv. , 

der er udledt af videnskabelige idealer. Evidensbaseringen virker ideologisk netop gennem 

denne videnskalibrering af socialpolitikken. Evidensbaseringens ”konstitutive anden” er således 

ikke mangel på viden eller svage dokumentationsprocedurer e.l., men den ideologisk funderede 

kontingens som det politiske system er rundet af.  

Som ideologisk fantasme muliggør evidensbaseringen det politiske igennem en række 

videnskabelige optimeringsmekanismer, der skal lokalisere fejl og mangler. I en simultan 

bevægelse sætter evidensbasering præmisserne for, hvordan politik kan udvikles og afvikles. Når 

politikken konditioneres som et rationelt videnskabeliggjort genstandsområde bliver den 

interessebårne og ”irrationelle” politik umulig.  

 

Mangel på viden og mangel på kausalitet etableres dermed som nogle af de bærende 

kendetegn ved tilrettelæggelsen af socialpolitik i dag. Evidensbaseringen skaber således et 

tomrum i organiseringen af socialpolitik, som den retter sig mod og skal råde bod på. Der er 

altid behov for mere viden: ”[den offentlige] sektor har ikke kun brug for mere, men også for 
                                                 
62 http://hjemlosestrategien.ramboll.dk/evalueringen%20og%20monitoreringen  
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bedre viden. Bedre måleredskaber skal fortælle os, hvilke ydelser der giver den bedste effekt 

for borgerne” (Deloitte 2010: 5) og ”viden er en forudsætning for, at vi kan udvikle 

kvaliteten. Her kan vi gå ind og se om vi når de mål og opnår de effekter, vi har sat os for” 

(Deloitte 2010: 9). Som fantasmatisk logik indrammer evidensbaseringen på den måde 

mangelen på kausalitet som et element, der skaber uorden i socialpolitikken. Det er noget, der 

destabiliserer politikkens muligheder for sammenhæng og stabilitet. Dette tomme sted i 

politikkens struktur er samtidig det sted, hvori mulighederne for en realisering af 

evidensbaseringens idealer kan formuleres. 

 

Kritik af analysestrategisk udformning 

Vi vil nu diskutere den del af vores problemformulering, der drejer sig om hvordan vi har søgt at 

løse selve problematiseringen af evidensbasering rent analysestrategisk.  

Når vi har valgt at anlægge en analysestrategi på anden orden, har det også betydning for, 

hvordan vi kan bedømme vores undersøgelse. Forudsætningerne for at vi skal kunne fastholde 

og vurdere en videnskabelighed i projektet er primært knyttet til to forhold. For det første 

hvordan vi formår at klarlægge kriterierne for vores iagttagelse. Spørgsmålet er, hvordan vi 

vælger at specificere, hvad vi iagttager, og hvordan vi iagttager det. For det andet handler det om 

i hvilket omfang, vi har formået at svare fyldestgørende ud fra de kriterier, vi selv har opstillet 

for vores analyse. Vi vil i det følgende diskutere disse spørgsmål med afsæt i nogle af de 

komplikationer, som vores teorigrundlag og analysestrategi er præget af.  

 

Den empiri, der ligger til grund for projektet, har naturligvis ikke selv udpeget det 

undersøgelsesdesign, som vi har bearbejdet genstandsfeltet med. Det samme gælder også for 

empirien, der heller ikke har nogen naturlig afgrænsning, men er et resultat af vores aktive til- 

og fravalg. Længe inden vi tog fat på vores skriveproces, gik vi i gang med at tematisere 

evidensbasering i forskellige analysestrategiske figurer og holde forskellige 

iagttagelsespositioner op mod hinanden. En af de største udfordringer i vores analyse har 

været at finde frem til en iagttagelsesposition, der har kunnet fange ”dobbeltheden” i vores 

genstand, altså evidensbasering som både organiseringsprincip og (pseudo)videnskab. Det 

kan diskuteres i hvilket omfang, vi har formået at konditionere denne problematik 

tilstrækkelig overbevisende. Her har vores analyse flere gange været faretruende nær på at 

”selvantænde” i eftersporingen af evidensbaseringens nærmest allestedsnærværende 
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selvaktualisering i det empiriske materiale. Udfordringen har været at opstille afgrænsende 

kriterier for iagttagelse af en genstand, der ser sig selv over alt. I stedet for hele tiden at 

forfølge evidensbaseringen der, hvor den hævder sig selv, f.eks. i krav om konkrete 

sagsbehandlingsprocedurer blandt gadeplansmedarbejdere i Hjemløsestrategien, har vi forsøgt 

at forfølge dens status som et grænseobjekt (mellem politik og videnskab) og derigennem 

undersøge, hvilke konstitutive effekter evidensbaseringens fordringer om videnskabelighed 

får i det politiske system.  

 

Det spørgsmål vi har stillet os har på den ene side været, hvordan vi kan finde frem til en 

analysestrategi, der kan åbne for ”irriterende” og perspektivgenererende iagttagelser af 

handle- og mulighedsrummet i evdensbasering. På den anden side har det drejet sig om, 

hvordan vi kan etablere et iagttagelsesapparat, der kan være behjælpelig med at håndtere og 

fremlægge de fund vi har gjort i genstandsfeltet på en enkel og velorganiseret måde. I sidste 

ende har vi så valgt en analysestrategisk kombinatorik, der udgår fra tre forskellige teorier, 

som på flere områder er stærkt inkommensurable. Et af mange eksempler vi i denne 

sammenhæng kan nævne, er spørgsmålet om, hvordan et genstandsfelt skal historiseres. Et af 

de meget få steder, hvor Luhmann direkte adresserer Foucault og hans historiske 

fortolkningsanalytik er i et forord til den engelske udgave af Liebe als Passion (1986). 

Luhmann indvender, at Foucaults vidensarkæologi og diskursbegreb ikke for alvor er tænkt til 

ende, da han ikke formår at etablere kriterier for, hvordan bestemte restriktioner bliver indført 

i en given diskurs af en omgivende social struktur. Derudover mener Luhmann, at Foucaults 

magtbegreb ikke i tilstrækkelig omfang evner at levere en redegørelse for den kraft, som 

livets og mangfoldighedens diskurs angiveligt implicerer: ”It seems to me that historical 

research needs a stronger theoretical basis with respect both to ’historical semantics’ and the 

’archeology of discourse’” (Luhmann 1986: 2). Vi tør våge den påstand, at Luhmann her ser 

forbi de krav om specificitet, som vidensarkæologien forpligter sig på. Et af de afgørende 

omdrejningspunkter i vidensarkæologiens diskursbegreb er netop den vedvarende 

undersøgelse af, hvilke kriterier for diskurs, der gælder for den konkrete diskurs man er stillet 

overfor. I vores analyse har brugen af vidensarkæologien netop kunne etablere en 

iagttagelsesposition, hvor vi har analyseret, hvordan viden efterspørges i kraft af successive 

styringsrationaler i det politiske system og anvendt dette som et springbræt til at pege tilbage 

på og problematisere forskydninger i den politiske magt.  
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Vi vil nu redegøre for, hvordan vi konkret har arbejdet med det teoretiske område, hvor 

uforenelighederne for alvor har gjort sig gældende i projektet.   

 

Systemteori og ideologikritik – en uhellig alliance?  

Et springende punkt, hvor de teoretiske diskrepanser mellem systemteorien og 

ideologikritikken kommer til udtryk, er i spørgsmålet om bevidsthedsdannelse. Dette er en af 

de bærende konflikter i projektets teorigrundlag. Hos Luhmann er bevidsthed et system, der i 

udgangspunktet kun optræder som en ydre reference i kommunikation. Bevidsthedssystemet 

kan tilsluttes kommunikation, mens kommunikation kun kan kommunikere med 

kommunikation (Luhmann 2000: 72-74). Rent analysestrategisk betyder dette, at vi til enhver 

tid må sondre mellem kommunikation og en kommunikationsdeltagers bevidsthedssystem. 

Det er to vidt forskellige systembundne kommunikative operationer. Umiddelbart vil 

systemteorien her forekomme både usammenlignelig og uforenelig med Žižeks 

ideologibegreb, der forudsætter en sammenvævning af bevidsthedsdannelse og sociale 

repræsentationer. Både hvad angår det epistemologiske udgangspunkt og forholdet mellem 

socialitet og bevidsthed er systemteorien og den ideologikritiske analyse meget divergerende. 

Til trods for en række grundlæggende forskelligheder mener vi, at den ideologikritiske 

analyse kan ligge i forlængelse af og udvide den problematisering, som den luhmannianske 

formningsanalyse sætter gang i. Undervejs i vores analytiske arbejde er vi stødt ind i en 

overraskende komplementaritet mellem de to analysestrategier.  

 

Selv om systemteorien opererer med en knivskarp skelnen mellem bevidsthed og 

kommunikation, har bevidsthedssystemet ikke desto mindre betydning for dannelsen af 

sociale systemer, og omvendt bliver bevidsthedssystemet hele tiden udsat for sin omverdens 

kontingens (Luhmann 2000: 308). Luhmann pointerer, at det sociale på en afgørende måde 

konstituerer ”psykiske systemers selvbeskrivelse” (Luhmann 2000: 314). Ligeledes udgør de 

psykiske systemer ”vigtige forudsætninger for potentialet til at kommunikere og handle” 

(Luhmann 2000: 301). Med andre ord påpeger Luhmann, at bevidsthedsoperationer er 

afgørende for stabiliseringen af de sociale systemer. Alligevel afstår Luhmann fra at 

præcisere helt klart, hvad bevidsthedsoperationerne i de sociale systemers omverden betyder 

og udvikler symptomatisk nok heller ikke begreber til at indfange bevidsthedsdannelsens 
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socialitet – og de sociale systemers anknytning til psykiske systemer - i systemteoretiske 

termer.  

 

Denne mangel på et veludviklet bevidsthedsmæssigt begrebsapparat i systemteorien har gjort 

det svært for os at aktualisere forskellige former for bevidsthedsoperationer i genstandsfeltet. 

Når vi valgte at søge i Žižeks ideologikritiske begrebsapparat, var det således med henblik på 

at finde frem til en analytisk position, der kan iagttage overskridelser af distinktionen mellem 

socialitet og bevidsthed. Vi mener dermed, at Žižeks ideologibegreb har gjort os i stand til at 

tematisere en problematik, der ikke i tilstrækkelig omfang ville kunne indløses med 

udgangspunkt i de afsondrede kategorier mellem system og omverden. På den baggrund har 

kombinationen af formningsanalyse og den ideologikritiske analyse kunnet skærpe en 

empirifølsomhed, som er knyttet til problemer, der går på tværs af systemteoriens fordringer 

om skelnen mellem systemer. Helt konkret har dette indbefattet muligheden for at 

problematisere en simultanitet, der på en og samme tid favner om både bevidsthed og det 

sociale igennem den ideologikritiske analyse. Med mobiliseringen af den ideologikritiske 

analyse har vi kunnet få øje på, hvordan der i den ”begærlige længsel” efter videnskab i 

organiseringen af politik forekommer logiske formationer i form af ideologiske fantasmer, der 

er situeret på tværs af bevidstheden og det sociale. På den måde har den ideologikritiske 

analyse muliggjort problematiseringer af overskridelser, som sondringen mellem system og 

omverden gør sig blind for.  

Det skal dog også nævnes, at denne analysestrategiske komplementaritet naturligvis også går 

den modsatte vej. Vi anser Žižeks teoriapparat for at være for udisciplineret (muligvis med 

overlæg) til at kunne fange den skrøbelighed, der er på spil i forskellige mediers afbøjning af 

en given form. Derfor antager vi, at den ideologikritiske analyse ville blive svækket, hvis vi 

ikke havde haft en forudgående formningsanalyse, der netop stiller skarpt på hvordan 

videnskab indpræges i politik og antager en pseudovidenskabelig meningsstruktur i 

politikkens organisering. 

 

 

Appendiks: To kritikpunkter på første orden  

På baggrund af den ovenstående analyse vil vi forsøge at føre vores problematisering tilbage 

til udgangspunktet og applicere nogle af disse indsigter på første ordens niveau. Det vil vi 
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gøre ved at opridse nogle opmærksomhedspunkter, som produktivt kan bidrage til at forstyrre 

det korrigerende videnskrav i politikkens tilrettelæggelse, som evidensbasering ellers fordrer. 

Dette skal på ingen måde forstås som ”absolutte svar på absolutte spørgsmål”63, men derimod 

som et muligt bidrag til konstruktive irritationer i den politiske organiserings strategiske 

mulighedsrum. 

Spørgsmålet om sammenlignelighed og læring  

Viden og videnskab er blevet en genstand, der sættes enormt stor lid til i det politiske system. 

Det gælder både i de politiske organisationer, f.eks. de kommunale forvaltninger, og blandt 

politikere i øvrigt. Viden og videnskabelighed har en legitimitet, som gør det svært at anfægte 

de videnkrav, der fremsættes som et omsiggribende svar på de udfordringer man oplever i 

udviklingen og tilrettelæggelsen af politik. Vi er slet ikke i tvivl om, at viden i form af f.eks. 

dokumentation og evaluering kan udgøre et udmærket værktøj i den praktiske tilrettelæggelse 

af forskellige indsatser. På sundhedsområdet i Københavns Kommune fungerer 

dokumentation som et aktivt læringsinstrument. Direktør for Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen, Anne Mette Fuglholm, udtaler, at ”når dokumentation handler om, 

hvordan såret heler, og er med til at indsamle viden om sårbehandling, så er det ikke kontrol, 

men en del af fagligheden” (Deloitte 2010: 6). I sådanne sammenhænge giver det god mening 

at indarbejde forskellige vidensprocedurer i organisationen med henblik på at omsætte det til 

en forbedring af sundhedsbehandlingen. Den afgørende pointe i denne sammenhæng er dog, 

at der ikke findes noget sammenligningsgrundlag mellem en metode til at udvikle medicinsk 

behandling og organisering af politik som sådan. Det giver kort sagt ingen mening at drage 

lærdom af konkrete naturvidenskabelige metoder, når tiltaget retter sig mod politikudvikling. 

Alligevel hentes der ofte skyts fra netop erfaringer fra sundhedsområdet, når man f.eks. taler 

om at indføre evidensbasering som princip for organisering af politik. Ovenstående udtalelse 

er hentet fra et oplæg om ”Evidens og offentlig styring” og er symptomatisk for den 

bevisførelse, der kommer til udtryk i megen litteratur om evidensbasering som generelt 

organiseringsprincip, hvor naturvidenskabelige metoder og erfaringer tit hives frem som 

belæg. En anden strømning vi ser i forbindelse med de videnskrav, der fremsættes i den 

offentlige sektor, handler om at opsamle praktiske erfaringer fra bureaukratiets 

græsrodsniveau. Vi ser her et andet og større potentiale i forhold til at kunne udforme et rum 

                                                 
63 Udtrykket er en parafrase over Max Webers definition af profetens funktion.  
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for strategisk læring i den politiske organisation. Det handler bogstavelig talt om at vende 

evidensbaseringens videnshierarki på hovedet, hvor praksiserfaringer fra felten almindeligvis 

tilkendes den laveste gyldighed. Her findes der reelle ansatser til at kunne etablere et rum i 

organisationen, hvor viden både kan udveksles mellem ”frontmedarbejdere”, og hvor 

forskellige niveauer af organisationen kan informere hinanden.  

 

Frygten for at fejle  

Evidensbasering er ikke ”blot” endnu et værktøj til at skulle fremme kvaliteten i den 

offentlige sektor. Evidensbaseringens videnskrav er derimod blevet udsondret som et 

selvstændigt styringsfelt med en egen meningsstruktur, der benytter sig af (delvist) 

videnskabelige termer til at behandle et problem i politikkens tilrettelæggelse. Der er 

sandsynligvis ingen embedsmænd, der tror at forvaltningen skal eller bør være en 

forskningsinstitution. Problemet er, at man begynder at agere som om den var det, dvs. at 

videnskaben tilskrives en objektiv gyldighedsværdi i politikken, som det politiske slet ikke 

kan hamle op med. Evidensbaseringens fordring om at optimere ”træfsikkerheden” i politiske 

indsatser kommer i virkeligheden til at optimere en styringsrationalitet, der æder sig ind på 

politikkens domæne i form af muligheden for at træffe kollektivt bindende beslutninger. I 

denne rationalitet skal enhver indsats programmeres som videnskabeligt forsvarlig. Vi ser 

således, at evidensbasering påkalder en orden, der slet ikke findes grundlag for i politikken. 

Denne ”ordenspåkaldelse” antager en form som et komplekst fejlslutnings- og 

korrektionsmaskineri, der skal minimere risikoen for tilfældige og ineffektive tiltag. På den 

måde bliver politik fastlåst i evidensbaseringens illusion om at kunne bibringe en objektiv 

analyse af politik.  

 

Spørgsmålet er, om vi kan finde et normativt modbegreb til denne overvældende 

vidensdiskurs?  

Michel Foucault skriver, at ”error is the permanent contingency around which the history of 

life and the development of human beings are coiled” (Foucault 1998: 477). Dette mener vi 

også er en brugbar maskime for politikkens væsen. Politik er en vedvarende afprøvning af 

politiske programmer og ideologier, der fortløbende også vil producere fejl. I Herman 

Melvilles kortroman ”Skriveren Bartleby” fra 1853 bliver ansættelsen af den unge kopist 

Bartleby i et advokatkontor fatalt for arbejdsgiveren (Melville 2000). Den venlige og egentlig 
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arbejdsomme kopist ”foretrækker at lade være”. Det er Bartlebys respons på enhver 

forespørgsel. Advokatkontoret ender med næsten at gå til grunde af ubegribelighed over for 

denne adfærd: De kan slet ikke håndtere dette ”hvorfor”, som Bartlebys passivitet stiller ved 

arbejdsopgaverne, ved arbejdspladsens hierarki og ved tilværelsen som sådan. Det 

chokerende ved Bartleby er ikke hans mistilpassede adfærd i form af en skuffelse af sociale 

forventningskriterier. Det, der chokerer, er hans brud med den indarbejdede rationalitet på 

kontoret. Politikken må på tilsvarende vis tilbageerobre sin kontingens og påberåbe sig sine 

immanente fejl og sine ”irrationelle” ideologier. Det betyder også, at politikken må trækkes 

ud af den pseudovidenskabelige rationalitet, som evidensbaseringen medierer. Som Žižek 

påpeger, er netop frygten for at fejle den største fejltagelse (Žižek 2010: 207).  
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Perspektivering  

 

I perspektiveringen ønsker vi at belyse to aspekter, der relaterer sig til 

videnskabeliggørelsen af politik, men som ikke har været genstand for analyse i 

afhandlingen. Det første omhandler brugen af evidensbaserede metoder til at ”behandle” 

individer. Det andet aspekt handler om, hvordan videnskaben politiseres parallelt med, at 

politikken videnskabeliggøres. 

 

Det evidensbaserede individ 

Vi har i afhandlingen flere gange været i berøring med en dimension af 

evidensbaseringen, som handler om, hvordan subjekter kan gøres til genstand for 

forskellige former for effektmålinger. Evidensbaseringen har tilsyneladende et ønske om 

at gøre det muligt at effektmåle på alt, herunder mennesker. I den forbindelse er det 

interessant at se på, hvordan dette mål manifesterer sig i konstruktionen af subjekter som 

genstande, der kan måles på. Der er tale om en skjult disciplinering, hvor 

vidensopsamling om borgerens ”unikke” problemer medvirker til at skabe det 

kalkulerbare menneske, hvis individualitet består i dets særlige problemer, der afkræver 

bestemte løsninger (Foucault 2008: 169). 

Forandringskompasset er et eksempel på et redskab, der netop har til hensigt at gøre 

borgere, som er i kontakt med socialforvaltningen, til genstand for effektmåling. 

Forandringskompasset reducerer således borgeren til ti målbare parametre, som anses for 

at have en relation til den problemsituation, borgeren befinder sig i. På trods af, at 

borgeren reduceres til ti dimensioner, der kan måles på, så er formålet ”at følge virkninger 

af indsatser i forhold til den enkelte borger for dermed at kunne målrette den 

individbaserede indsats yderligere” (Kommunernes Landsforening 2011). 

På den ene side reduceres individet således til ti dimensioner, men på den anden side skal 

denne figur bidrage til en holistisk menneskeopfattelse, hvor indsatserne indrettes i 

forhold til den enkelte borgers behov. På hver af de 10 parametre vurderes borgeren på en 

skala fra 1 til 10, hvor 1 betyder, at borgerens situation er meget bekymrende, mens 10 

betyder, at borgerens situation ikke er bekymrende. I Socialforvaltningen forestiller man 

sig, at man gennem detaljerede standarder objektivt kan vurdere, hvor en borger skal 
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placeres på skalaen på hver af de ti parametre. ”For at være helt sikker på, at alle taler 

om det samme, når en borger fx scorer 5 på skalaen på en bestemt dimension, er der lavet 

vejledende eksempler, der kort og præcist beskriver, hvad hvert enkelt skalatrin dækker 

over. For hvert vejledende eksempel findes der i en manual en dybdegående beskrivelse af 

dimensionen, og hvad det er for kendetegn ved borgeren, der afgør, hvor på skalaen 

vurderingen bør ligge. Det betyder, at den person, som har ansvar for at udfylde 

Forandringskompasset for borgeren, ikke er overladt til sig selv, når vurderingen skal 

gennemføres (Københavns Kommune 2010: 2).  

I regeringens hjemløsestrategi indgår samme forestilling om, hvordan man gennem en 

grundig, individuel udredning kan oparbejde en viden, der kan gøre behandlingen mere 

effektiv og sikre, at der ikke iværksættes virkningsløse indsatser: ” En udfordring er at 

sikre, at der ved en given indsats sker en efterfølgende registrering af brugernes situation 

på centrale parametre, som fx hvorvidt brugeren stadig har en stabil boligsituation. Også 

fx indlæggelsesmønstre, symptombilleder, funktionsniveau etc. udgør relevante 

indikatorer. Samtidigt er det vigtigt at sikre, at der sker en systematisk registrering af, 

hvilke øvrige indsatser brugeren modtager, fx misbrugsbehandling, psykiatrisk 

behandling etc. For at kunne vurdere hvilke typer af brugere, der modtager bestemte 

indsatser, er det også vigtigt at dokumentere karakteristika ved brugerne som fx psykisk 

sygdom, misbrug, somatisk sygdom, og øvrige baggrundskarakteristika fx uddannelse, 

indkomsttype, etnisk baggrund mv.” (Benjaminsen 2011: 10). I Hjemløsestrategien er der 

ikke som i Forandringskompasset defineret et begrænset antal parametre, der menes at 

have indflydelse på borgerens (problematiske) situation. Der peges dog på vigtigheden af, 

at borgernes udvikling måles på centrale indikatorer over tid. Desuden lægges der vægt 

på, at dokumentationen af den enkelte borgers udviklingsforløb ikke blot skal foregå på 

institutionerne, men må samles mere centralt (f.eks. på kommunalt niveau), så den 

opsamlede viden kan bruges fremadrettet i behandlingen af borgere med lignende 

karakteristika (Benjaminsen 2011: 11).  

Forandringskompasset er tilpasset de enkelte grupper af borgere således, at de 10 

parametre afspejler netop den situation, der gør sig gældende for den pågældende borger. 

På den baggrund er der udarbejdet forskellige forandringskompasser, der henvender sig til 

forskellige grupper af udsatte borgere. Det betyder f.eks., at boligsituation vil være et 

parameter for hjemløse, men ikke nødvendigvis for andre udsatte borgere.  
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De omfangsrige dokumentationsmetoder kan ses som evidensbaseringens svar på en 

bestemt tendens i socialpolitikken. Niels Åkerstrøm Andersen snakker således om det 

individuelle selvs mægtiggørelse. I ”Borgernes kontraktliggørelse” har Åkerstrøm 

Andersen identificeret en nyere tendens i socialpolitikken, hvor individualisering anses 

for at være en måde, hvorpå man respektfuldt kan hjælpe borgeren ud af sin 

problematiske situation. Denne figur er bundet op på to strategier; en 

motivationsorienteret og en økonomisk (Åkerstrøm 2003:69). Der bliver lagt stor vægt på 

respekt for klienten. Man mener, at socialt engagement er kontraproduktivt for klienten, 

som i stedet selv skal bestemme, hvad der skal ske med ham. “Du skal stimulere klientens 

deltagelse i de praktiske løsninger af problemerne. Den passive modtagersituation sløver 

og gør folk afhængige. Det er klientskabende og stigmatiserende” (Åkerstrøm 2003:69-

70) og “Vi må blive bedre til at give plads til processen, det er så vigtigt. Uden klientens 

parathed lykkes det ikke. (…) Afgørende for om klienten får mulighed for at vælge til eller 

fra er, at klienten medinddrages i denne proces” (Åkerstrøm 2003:70-71). Der sættes 

desuden fokus på, at klienten forsøger at leve op til systemets forventninger, fordi 

magtforholdet mellem behandler og behandlet er skævt. I modsætning til 1980’erne, hvor 

man talte om privatisering af ansvaret, er det ikke klientens forhold til omgivelserne 

(samfundet, sagsbehandler osv.), som sættes under lup, men derimod klientens forhold til 

sig selv. Det handler om at skabe en borger, som er i stand til at hjælpe sig selv (Åkerstøm 

2003:85). For Åkerstrøm giver det sig udslag i en figur, hvor selvets fremmedreference er 

umarkeret (Åkerstrøm 2003:86). Forandringskompasset har netop fokus på borgeren som 

et udviklingspotentiale, hvor man ved at lade borgeren forholde sig til kompasset kan 

inddrage borgeren aktivt i den proces, der skal føre til en bedre livssituation. Ikke blot 

iagttages borgeren af systemet som genstand for indsatser, der medfører bestemte 

forandringer. Ved at inddrage borgeren er det formålet, at borgeren selv skal iagttage sig 

som modtagelig for indsatser, der kan gøre ham uafhængig af forvaltningen. Heri ligger 

den motiverende faktor. Borgeren skal med kompasset i hånden kunne forestille sig en 

fremtidig livssituation, hvor han er uafhængig af de sociale myndigheder.   

Denne måde at iagttage borgeren kan med inspiration fra Foucault iagttages som en 

selvteknologi, der synliggør borgeren som genstand for en transformation, hvis formål er 

at forbedre borgerens livssituation. Selvteknologier er hos Foucault redskaber, ”som 
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subjektet kan bruge til at isolere bestemte aspekter i sig selv som videns- og 

styringsobjekter” (Mik-Meyer & Villadsen 2009: 30). Forandringskompasset er meget 

eksplicit i den måde, hvorpå bestemte aspekter i subjektet isoleres. Således indikerer de ti 

parametre tydeligt, hvilke dele af borgerens liv, der er relevante at ændre med henblik på 

at blive uafhængig, som er succeskriteriet på alle 10 parametre. Hjemløsestrategiens 

omfattende dokumentationsarbejde fungerer ikke på samme måde som en selvteknologi, 

idet den indsamlede dokumentation ikke indsamles med henblik på, at borgeren selv skal 

anvende den opsamlede viden. Det er her formålet, at systemet skal anvende den 

indsamlede viden til at behandle med størst mulig effektivitet og præcision. 

Den grundlæggende forestilling i dette dokumentationsarbejde er i tråd med 

evidensbaseringen, at det er muligt at styre efter effekter, og at man på den måde kan 

bedrive en mere effektiv styring. ”For Socialforvaltningen handler effektmåling 

grundlæggende om at måle den forandring og udvikling, vores borgere opnår som følge 

af vores indsats. Når vi kender til den forandring, vi hjælper med at skabe for borgerne, 

kan vi begynde at både lære og styre efter effekterne” (Københavns Kommune 2010: 1).  

Man iagttager altså på den ene side borgeren som en figur, der består af en række målbare 

parametre, og på den anden side forestiller man sig, at det er muligt at styre efter de 

effekter, man kan aflæse. På den måde bliver borgeren synliggjort på en måde, hvor han 

kan gøres til genstand for en vidensopsamling, hvor det er muligt at foretage kalkulationer 

af, hvordan borgeren kommer fra sin utilfredsstillende, støtteafhængige situation til en 

uafhængighedssituation, som er Forandringskompassets såvel som Hjemløsestrategiens 

eksplicitte målsætning. De forvaltningspolitiske og menneskelige konsekvenser er ganske 

omfattende, når man tager i betragtning, at det i fremtiden er ”ambitionen, at alle borgere 

i SOF [Socialforvaltningen] skal have et Forandringskompas, som følger med hans eller 

hendes sagsmappe” (Københavns Kommune 2010: 1). 

 

Den politiske videnskab 

I afhandlingen har vi leveret fortællingen om, hvordan dele af socialpolitikken er blevet 

videnskabeliggjort, hvorved den politiske logik er trængt i baggrunden til fordel for en 

videnskabelig logik. Konsekvensen er bl.a., at politiske prioriteringer bliver et spørgsmål 

om at kalkulere sig frem til den rette løsning. Fortællingen rummer en parallel historie, 

der handler om, hvordan videnskaben bliver politisk, når den skal gøre sig relevant som 
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grundlag for politiske beslutninger. Det er den historie, der antydes, når vi i anden del af 

afhandlingen fremviser, hvordan socialpolitikken til stadighed efterspørger nye typer af 

viden. En ting er, at socialpolitikken ønsker nye vidensformer, men interessant er det 

ligeledes, at det videnskabelige system leverer disse nye vidensformer.  

I den diakrone analyse ser vi, hvordan udviklingen går fra, at det videnskabelige system 

leverer drøftelsesgrundlaget til politikken, i form af data, der belyser en tilstand, f.eks. 

antallet af arbejdere, som ikke er forsikrede, til desuden at levere anvisninger for, hvordan 

socialpolitiske problemer skal håndteres. Det er således ikke kun politikken, der 

forandres, men ligeledes videnskaben, der forandres, når vidensleverancerne skifter form. 

Forskningsinstitutioner som f.eks. SFI og Rambøll bliver producenter af videnskabelige 

budskaber, der rækker ud over den videnskabelige logik. Det drejer sig f.eks., som vi har 

set det i både Hjemløsestrategien og Udsattepolitikken, om udpegning af bestemte 

metoder og handlinger. I Udsattepolitikken i Odense Kommune ser vi f.eks., hvordan der 

foreslås en lang række handlinger, som lægger op til bestemte, fremtidige politiske 

prioriteringer (Odense Kommune 2009b: 11-12, 16, 18-19, 23 og 25) og i 

Hjemløsestrategien henvises der f.eks. til en rapport fra CASA, hvor det vurderes, at der 

bør etableres 1000 nye boliger og botilbud, altså et direkte oplæg til en politisk 

prioritering (Indenrigs- og Socialministeriet/ Rambøll 2009: 4). Eksemplerne viser, 

hvordan videnskaben påtager sig opgaven med at levere ydelser, der bevæger sig på 

afstand af videnskabens egen logik. Vi kan vælge at iagttage denne forandring som et 

paradigmeskifte i samfundsvidenskaberne, men usikkerheden omkring disse anvisningers 

gyldighed underminerer en sådan forestilling (Bourdieu 2005: 37-38). 

Samfundsvidenskaberne er her i en særligt prekær situation, fordi de i højere grad end 

andre videnskabelige discipliner, i særdeleshed naturvidenskabelige, er underlagt et 

eksternt pres.  Samfundsvidenskaberne kan tilsyneladende ikke modstå det eksterne pres 

og åbner op for produktion af ikke-videnskabelig viden (Bourdieu 2005: 137-139). 

Samfundsvidenskabernes åbenhed over for det eksterne pres er udtryk for en manglende 

autonomi, der gør systemets grænser flydende. De flydende grænser betyder, at den 

samfundsvidenskabelige kommunikation kan bøjes, så den lever op til udefrakommende 

forventninger. Det er det, vi ser, når der i Hjemløsestrategien og Udsattepolitikken 

konstrueres politiske handlingsanvisninger, der knyttes til det videnskabelige system. Og 

det er det, vi ser, når forskere i medierne forholder sig til politiske tiltags gyldighed. 
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