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NØKKELKVALIFIKASJONER 

Jeg leverte avhandling for doktorgrad i sosiologi ved Nord universitet i januar 2022, og har 
siden jobbet som seniorforsker på Nordlandsforskning. Avhandlingen er en empirisk studie av 
de praktiske betingelsene for å jobbe såkalt evidensbasert i sosialt arbeid. Det empiriske data-
materialet ble generert gjennom feltarbeid i kommunale og regionale velferdstjenester som an-
vender de to evidensbaserte metodene ‘Parent Management Training’ og ‘multisystemisk te-
rapi’. På bakgrunn av de empiriske undersøkelsene av implementeringen av disse metodene i 
praktisk sosialt arbeid, synliggjør avhandlingen en diskrepans mellom idealet for en vellykket 
implementering av metodene og sosialarbeideres faktiske praksis. Sosialarbeidere og brukere 
lar seg ikke nødvendigvis subsumere under en evidensbasert logikk, og evidensen for en meto-
des effekter kan derfor vise seg kontingent i praksis. Som en følge ble ambisjonen i prosjektets 
andre halvdel å påbegynne utviklingen av et teoretisk språk for hvordan praktikere kan navigere 
mellom en evidensbasert fornuft og konkrete praksissituasjoner i sosialt arbeid: mellom identi-
tet og differens. Inspirert av en filosofisk-hermeneutisk forståelse av praktisk fornuft argumen-
terer jeg for at forskningsbasert sosialt arbeid må ta form i en dialogisk prosess mellom fag-
kunnskap og den spesifikke sak (in casu sosialfaglige problemstillinger og mulige løsninger) i 
praksis. På Nordlandsforskning er jeg bl.a. tilknyttet forskningsprosjekter som undersøker bru-
ken av tvang på barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og brukermedvirkning i boligsosialt 
arbeid. Gjennom prosjektarbeid i min studietid på Aalborg Universitet (under overskriften 
problembasert læring), ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og senest som 
ph.d.-student ved Nord universitet, har jeg fått stor erfaring med å benytte kvalitative forsk-
ningsmetoder.  

 



UTDANNELSE 

2022 Ph.d. i sosiologi, Nord universitet (avhandling godkjent april 2022) 

2018 Cand.soc., Aalborg Universitet 

- KA-sentralt fag (75 ECTS) i Samfundsfag  
- KA-sidefag (75 ECTS) i Anvendt filosofi  

2015  BSc i Politik og Administration, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet  

- BA-sentralt fag (105 ECTS) i Samfundsfag  
- BA-sidefag (45 ECTS) i Anvendt filosofi  

 

 

ARBEIDSERFARING 

2022-  Seniorforsker, Nordlandsforskning  

2018-2022 Stipendiat i sosiologi, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet 

2017-2018 Hjelpelærer og mentor, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet 

2017 Praktikant ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København 
(i dag: VIVE – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd)  

2016 Hjelpelærer i politisk filosofi, Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet  

 

 

ARBEID UNDER UTGIVELSE/UTARBEIDELSE 

Kristensen, C. L. (2022). Evidens i praksis – mellem identitet og differens. Et studie af 
evidensbaseret socialt arbejde (ph.d.-afhandling, til bedømmelse). Fakultet for 
samfunnsvitenskap, Nord universitet.   

Kristensen, C. L. (2022). ”Socialt arbejde – en dialogisk praksis mellem fag og sag (under 
udarbejdelse)”, i: Henriksen, Ø., G. W. Øydgård & A. Solstad (red.). Sammenhenger i 
sosialt arbeid. Universitetsforlaget 

Kristensen, C. L & M. Ziethen (2022). ”Empirisk filosofi som et onto-diskursivt bud på en 
gentænkning og en reorganisering af et praksisfelt (tentativ titel, under udarbejdelse),” i: 
Holm, A. N. (red.). Filosofisk teori og empiri – metoder, tilgange og refleksioner. Aalborg 
Universitetsforlag.  

 

 


