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FÖRORD
Regeringen gav 2013-11-21 (U2013/6845/S) Vetenskapsrådet i uppdrag att svara för genomförandet av
validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet.
Kartläggningarna skulle utgå ifrån frågeställningar som är relevanta för, och framtagna i samråd med,
verksamma i skolan och förskolan. Syftet med kartläggningarna var att utgöra underlag för systematiska
sammanställningar av forskningsresultat med relevans för verksamhet inom skola och förskola som
Skolforskningsinstitutet skulle få i uppdrag att genomföra. Uppdraget formulerades efter att huvudsekreteraren
för Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) vid Vetenskapsrådet utformat ett förslag till ett antal projekt
som under ett år skulle arbeta fram ett underlag till Skolforskningsinstitutet.
Uppdraget från regeringen, med arbetsnamnet SKOLFORSK, har trots den korta tid som stått till buds,
resulterat i sexton delprojekt där ett 40-tal forskare från femton olika universitet i Sverige, Norge och USA har
medverkat. En välmeriterad forskare med expertkunskaper inom respektive område har varit ansvarig ledare för
de olika projekten. Delprojekten, som alla har genomförts under 2014, varierar i tidsomfång - från fyra till elva
månader. De kortare studierna syftar till att underlätta den nya myndighetens initiala arbete avseende processer
och modeller för kunskapsbildning, och till att skapa gynnsamma förutsättningar för användning av
forskningsbaserad kunskap i skolan. De längre projekten är exempel på olika typer av systematiska
sammanställningar av forskningsresultat. De visar på olika modeller och metoder för hur forskning avseende
lärande i skolan kan systematiseras och synliggöras.
Huvudsekreteraren för UVK, professor Eva Björck samt projektledaren, fil.dr. Cristina Robertson har varit
ansvariga för projektet. SKOLFORSK har haft en referensgrupp med olika aktörer som arbetar med att
befrämja praktiknära forskning och spridning av forskning. Projektet har haft nära kontakt med den grupp som
planerat Skolforskningsinstitutet.
Ett varmt tack riktas till alla forskare som med kort varsel gjort det möjligt att genomföra detta projekt. Ni
har berikat skolväsendet och Skolforskningsinstitutet med en gedigen bas att utgå ifrån i fortsatt arbete med
skolans vetenskapliga förankring och uppbyggnad av den praktiknära skolforskningen i Sverige till gagn för
förskolor, skolor och lärarutbildning.
Skolforskningsinstitutet önskas framgång och lycka med sitt fortsatta arbete!

Petter Aaasen, ordförande, Utbildningsvetenskapliga kommittén
Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet
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SAMMANFATTNING
Denna studie utgör en del av vetenskapsrådets SKOLFORSK-projekt som enligt regeringsuppdraget avser att
skapa gynnsamma förutsättningar för det Skolforskningsinstitut som ska etableras i Sverige under 2015. Det
specifika delprojekt som bildar utgångspunkt för denna undersökning syftar till att utforska vilka olika format
för kartläggning och sammanställning av forskning som tillämpas i Norden. Studien syftar också till att bedöma
formatens relevans för Skolforskningsinstitutet.
Föreliggande studie kan alltså ses som ett förarbete till Skolforskningsinstitutets verksamhet med potential
att bidra på både metodisk och teoretisk nivå. Undersökningen har primärt inriktats mot format för kartläggning
och sammanställning som tillämpas av de etablerade mäklarorganisationerna inom utbildning, socialt arbete,
samt medicin- och hälsoområdet i Norden. Till urvalet hör Kunnskapssenter for helsetjenesten och
Kunnskapssenter for utdanning i Norge, SFI Campbell och Danish Clearinghouse i Danmark, samt
Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering i Sverige. Mäklarorganisationernas webbsidor
och metodhandböcker har utgjort ett viktigt underlag för att få insikt i hur kartläggning och sammanställning av
forskning genomförs, samt vilken roll respektive format spelar i arbetet med systematiska översikter.
Publicerade kartläggningar och sammanställningar har också granskats. För att inhämta ytterligare information
etablerades dessutom kontakter med företrädare för respektive mäklarorganisation.
Den systematiska översiktens metodik har utgjort en referensram mot vilken identifierade format för
kartläggning och sammanställning har beskrivits och analyserats. Analysarbetet har också genomförts med
hjälp av ett teoretiskt ramverk som uppmärksammar skillnader mellan olika systematiska översikter baserat på
filosofiskt grundantagande, frågeställning och synteslogik. Detta ramverk urskiljer ett spektrum av metoder
som varierar mellan ytterligheterna aggregativ respektive konfigurativ översikt. Enkelt uttryckt går en
aggregativ syntes ut på att studierna inom ett visst område adderas eller summeras för att besvara en viss
frågeställning. Syftet är ofta att utvärdera effekterna av en viss intervention. En konfigurativ syntes adresserar
istället en bestämd frågeställning genom att organisera resultaten av studierna med hänsyn till de specifika
metoder och ansatser som tillämpas. Avsikten är att upprätta en meningsfull bild av vad forskningen säger inom
ett avgränsat område. Med hjälp av detta ramverk har respektive formats inriktning och funktion kunnat
identifieras.
Kvalitetsbedömning av identifierade metoder för kartläggning och sammanställning har genomförts med
hjälp av en granskningsmall som utformats med utgångspunkt tagen i två vedertagna mallar inom området.
Denna kvalitetsbedömning har i första hand syftat till att åstadkomma en jämförelse mellan formaten.
Formatens relevans har bedömts i ljuset av Skolforskningsinstitutets olika uppdrag. Utgångspunkten har varit
att relevant forskning kan finnas i flera olika discipliner och områden inom det utbildningsvetenskapliga fältet.
Ett grundläggande antagande har varit att Skolforskningsinstitutet därmed behöver utarbeta kartläggningar och
sammanställningar som har potential att inkludera olika forskningsansatser, metoder och intressen.
Bedömningen har även uppmärksammat formatens specifika möjligheter att inkludera de praktikutvecklande
forskningsansatser som växer fram inom utbildningssektorn.
Totalt identifierades elva olika format för kartläggning och sammanställning av forskning: systematisk
litteratursøk med sortering och hurtigoversikt vid Kunnskapssenter for helsetjenesten; vidensoverblik,
kortlægning och videnssyntese vid SFI Campbell; brief systematisk forskningskortlægning och systematisk
forskningskortlægning vid Danish Clearinghouse; förstudie och systematisk kartläggning vid Socialstyrelsen;
SBU upplysning och kunskapsluckor vid Statens beredning för medicinsk utvärdering. Dessa format följer
överlag den systematiska översiktens metodik när det kommer till grad av transparens och replikerbarhet. Det
finns dock stor variation när det kommer till vilka specifika processteg som inbegrips. Vissa format tenderar att
uppfylla några av kraven i granskningsmallen i lägre grad jämfört med övriga, framförallt vad det gäller
tillämpning av reliabilitetsprövning.
De kartläggningar och sammanställningar som granskats i denna studie fokuserar till övervägande del frågor
gällande olika insatsers och programs effekter. Av förklarliga skäl svarar formaten därmed i huvudsak mot en
aggregativ metodik. Formaten utmärks generellt av att processtegen är utformade ”a priori” och tydligt avskilda
från varandra. Litteratursökningen är grundlig, kvalitetsbedömning avser primärt att undvika bias, samt att
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metaanalys eller andra aggregativa metoder prioriteras. Det är dock möjligt att identifiera konfigurativa drag i
de undergruppsanalyser och beskrivningar som är vanligt förekommande. En del av Danish Clearinghouse
kartläggningar utgör också i vissa avseenden ett undantag eftersom de har en uttalad konfigurativ ambition.
Överlag tenderar formaten att fylla en viss funktion i respektive mäklarorganisations arbete med
systematiska översikter. De olika formaten är som regel hierarkiskt ordnade och utformade för att kunna bidra
till varandra i en riktning mot vad som anses vara mest kvalificerad kunskap. Kvalitativa studier förefaller
överlag inte räknas som ”evidensbaserade” eller som ett tillräckligt underlag i de fall kartläggning och
sammanställning utgör ett förarbete till en systematisk översikt. Några av mäklarorganisationerna beskriver
dock syntesmetoder för kvalitativa studier i sina respektive metodhandböcker, men detta kommer inte till
uttryck i de publikationer som granskats.
De kartläggningar och sammanställningar som studerats framstår primärt som relevanta för
Skolforskningsinstitutet på ett övergripande plan. Inte minst utgör graden av systematik och transparens, som
kan urskiljas i merparten av formaten, en viktig riktpunkt. En jämförelse mellan formaten uppmärksammar
dessutom stor variation när det kommer till vilka specifika processteg och kvalitetskrav som inbegrips. Denna
variation belyser i förlängningen många av de avvägningar som Skolforskningsinstitutet kan komma att behöva
göra. En annan generell aspekt som betraktas som viktig rör hur kartläggning och sammanställning av
forskning kan understödja arbetet med systematiska översikter. De kan bland annat spela en viktig roll när det
kommer till att identifiera områden där praktiknära forskning saknas. Ett format som framstår som relevant för
Skolforskningsinstitutet i detta avseende är de kartläggningar som innehåller en undersökning av praktiken.
Detta format skulle kunna användas för att undersöka etablerade arbetssätt och metoder, samt ligga till grund
för initiering av praktiknära forskning i skolan och förskolan.
Men sammantaget bedöms de format för kartläggning och sammanställning som ingår i studien ha
begränsad relevans för Skolforskningsinstitutet. Formaten bygger i huvudsak på en aggregativ metodik vilken i
första hand svarar mot den del av Skolforskningsinstitutets uppdrag som rör frågor om hur väl olika arbetssätt
och metoder fungerar. De mäklarorganisationer som granskats tycks överlag ha förhållandevis lite kunskap om
och praktisk erfarenhet av kartläggning och sammanställning som baseras på en konfigurativ metodik. Inget av
de format som granskats följer en konfigurativ metodik som är inkluderande i förhållande till olika
forskningsansatser, vetenskapliga metoder och kunskapsintressen.
Mot denna bakgrund rekommenderas Skolforskningsinstitutet att ingå i ett nordiskt samarbete med
mäklarorganisationerna inom utbildningsområdet i syfte att utveckla format för kartläggning och
sammanställning anpassade till såväl utbildningsvetenskaplig forskning som praktik inom skolans och
förskolans område. Det framstår också som angeläget att utarbeta format som har potential att fånga upp de
praktikutvecklande ansatser som växer fram inom utbildningssektorn. Tänkbara samarbetsparter är
Kunnskapssenter for utdanning, som befinner sig i en intressant utvecklingsfas, och Danish Clearinghouse som
på senare år tillämpat metoder vars ambition till viss del är i linje med den utveckling som efterfrågas.
Sannolikt behöver dessa format utarbetas i takt med att de genomförs eftersom det i stor utsträckning saknas
publicerade exempel från de organisationer som anses leda utvecklingen inom utbildningsområdet.
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INLEDNING
Föreliggande studie utgör en del av vetenskapsrådets SKOLFORSK-projekt som enligt regeringsuppdraget
(U2013/6845/S, s. 1) ska ”svara för genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella
forskningsresultat med relevans för skolväsendet”. Dessa kartläggningar avser primärt att underlätta starten av
det Skolforskningsinstitut som ska etableras i Sverige under 2015. Det specifika delprojekt som bildar
utgångspunkt för denna undersökning syftar enligt Vetenskapsrådets projektbeskrivning till att inventera
koncept och modeller för kartläggning och sammanställning av forskningsresultat i Norden. När det gäller
användningen av begreppen ”koncept” och ”modeller” i detta sammanhang är det inte helt klart vad som
åsyftas. ”Koncept” kan avse hur olika aktörer inom området sätter ord på arbetet med kartläggningar och
sammanställningar, men också vilka bärande idéer som ligger till grund för dessa aktiviteter. Begreppet
”modeller” för istället tankarna till hur verksamheten med kartläggning och sammanställning organiseras och
genomförs på olika nivåer. I denna studie används hädanefter begreppet ”format” med avsikt att täcka in
samtliga dessa tänkbara innebörder. Detta begrepp förefaller dessutom vara mer etablerat inom området (jfr
Bohlin, 2010).
Denna studie kan alltså betraktas som ett förarbete till Skolforskningsinstitutets verksamhet med potential
att bidra på både metodisk och teoretisk nivå. Inom ramen för vetenskapsrådets SKOLFORSK-projekt finns det
två andra delprojekt med liknande föresatser. Delprojekt II har ett i det närmaste identiskt syfte, med
åtskillnaden att studien primärt fokuserar kartläggning och sammanställning av forskning på en internationell
arena. Delprojekt VII utforskar metoder för systematiska forskningsöversikter i både anglosaxiska och ickeanglosaxiska länder1. Som regel innefattar dessa översikter dock en omfattande kartläggning av
forskningsaktiviteten. Det är därmed sannolikt att viss överlappning kommer att ske mellan dessa tre delprojekt
i olika avseenden. För det första kommer denna studie att positionera olika format för kartläggning och
sammanställning i relation till den systematiska översiktens metodik. Skälet till detta är att många av de format
som utvecklats inom området tenderar att bygga på utvalda delar av denna metodik. Kartläggningar och
sammanställningar beskrivs dessutom ofta i ljuset av hur systematiska översikter genomförs. För det andra är
det inte självklart att nordiska format skiljer sig märkbart från de kartläggningar och samanställningar som
används internationellt. Många av de organisationer som ingår i denna undersökning är också aktiva i
internationella samarbeten och influenserna från anglosaxiska länder är dessutom påtaglig när det kommer till
utarbetandet av systematiska översikter i Norden. För det tredje behöver samtliga delprojekt som avser att bidra
på metodisk och teoretisk nivå relatera till Skolforskningsinstitutets uppdrag och det specifika sammanhang i
vilket institutet kan placeras.

Skolforskningsinstitutet och evidens
Av regeringsdirektivet (Dir. 2014:7) framgår det att Skolforskningsinstitutet ska genomföra och sprida
systematiska forskningsöversikter till yrkesverksamma i skolan och förskolan. Huvudsyftet är att stärka
kunskapen om vad som benämns som ”effektiva metoder och arbetssätt” (s. 2) och därmed förbättra
måluppfyllelsen och studieresultaten. Skolforskningsinstitutet ska på detta vis främja utvecklingen av
evidensbaserad praktik i skola och förskola. Enligt regeringsdirektivet förefaller evidensbasering primärt
innebära att lärares beslutsfattande ska grundas i vetenskaplig kunskap om hur väl undervisningsmetoder och
arbetssätt fungerar. Inrättandet av ett Skolforskningsinstitut är alltså nära förbundet med de ökade krav på
evidensbasering som kan identifieras såväl internationellt som nationellt inom olika områden och discipliner
(Levinsson, 2013).

1

Se Vetenskapsrådets hemsida för en beskrivning av de olika delprojekt som ingår i SKOLFORSK. Hämtad 2014-10-28 från:
http://www.vr.se/omvetenskapsradet/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/skolforskunderlagomskolforskning.4.7e727b6e141e9ed702bdcbe.html
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I början på 90-talet lanserades idén om evidensbaserad praktik som ett paradigmskifte inom det medicinska
området. Det var framförallt två vetenskapliga metoder som bidrog till utvecklingen av evidensbaserad medicin
(Bohlin, 2011). För det första hade randomiserade kontrollförsök (RCT:er) tillämpats med framgång i klinisk
forskning. RCT:er är en experimentell design som efter slumpmässigt urval till behandlings- och kontrollgrupp
utvärderar effekterna av en bestämd intervention. För det andra hade metaanalys utvecklats. Metaanalysen
väger samman primärstudier genom att omvandla varje enskild studies resultat till ett enhetligt mått, så kallad
effektstorlek (Thomas, 2004). Metaanalysen låg sedermera till grund för utarbetandet av systematiska
översikter, ett format som bygger på att formaliserade och explicita principer ska användas även när metaanalys
inte anses tillämplig. Systematiska översikter utgör idag en hörnsten i det evidensbaserade programmet och
genomförs huvudsakligen av särskilda organisationer, så kallade ”mäklarorganisationer” (Sundberg, 2009).
Mot bakgrund av de framsteg som evidensbaserad medicin anses ha bidragit till har initiativ även tagits för att
införa evidensbasering i annan yrkesutövning, som den inom utbildning och skola. Försöken att sprida
principerna för evidensbaserad praktik beskrivs ofta som en samlad rörelse, vilken har kommit att benämnas
”evidensrörelsen” (Bohlin & Sager, 2011).
Inom utbildningsområdet har denna evidensrörelse primärt fått fäste i anglosaxiska länder. Men i tider av
TIMSS och PISA har även politiker i andra länder, däribland Sverige, Danmark och Norge, kommit att
anamma idén om evidensbaserad utbildning (t.ex. SOU 2009:94). I Danmark inrättades Danish Clearinghouse
2006 efter påtryckningar från OECD som uppmanade den danska regeringen att ta efter mäklarorganisationerna
What Works Clearinghouse i USA och The Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating
Centre (EPPI-centret) i England (OECD, 2004). Idag har Danish Clearinghouse till uppdrag att stödja
utvecklingen av evidensbaserad praktik i den danska skolan och förskolan. I Norge har Kunnskapssenter för
utdanning ett liknande uppdrag sedan 2011. På senare år har det alltså inrättats mäklarorganisationer i Norden
med uppgift att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat till verksamma inom utbildning och
skola.
Idén om evidensbaserad praktik har dock varit föremål för omfattande debatt inom utbildningsområdet2.
Principerna för evidensbasering har framförallt kritiserats för att genomsyras av positivistiska antaganden och
motståndare anför flera skäl till varför den medicinska modellen varken är möjlig eller önskvärd i utbildning
och skola (t.ex. Biesta, 2007; Hammersley, 2001; 2004). Hammersley (2001) hävdar bland annat att den
evidenshierarki som är dominerande utesluter stora delar av den forskning som bedrivs inom det
utbildningsvetenskapliga fältet. Enligt Hammersley är risken därmed stor att värdefull evidens går förlorad i
systematiska översikter (jfr Keiner, 2004). Biesta (2007) menar att evidensbasering förutsätter en instrumentell
relation mellan undervisning och lärande som tenderar att ta skolans ändamål och mening för given. Enligt
Biesta innefattar dock läraruppdraget en mängd syften och mål som varken låter sig reduceras till eller
utvärderas i termer av statistiskt säkerställda resultatförbättringar (jfr Bridges, 2008). Överförd till
utbildningsområdet anses alltså den medicinska modellen inte svara mot den höga grad av komplexitet som
utmärker såväl utbildningsvetenskaplig forskning som praktik inom skolans och förskolans område
(Hammersley, 2002).
I Sverige har liknande kritik framförts (Carlgren, 2010; Ewaldsson & Nilholm, 2009). Carlgren (2010)
menar dessutom att det till stor del saknas en motsvarighet till klinisk forskning inom utbildningsområdet och
att systematiska översikter därmed riskerar att sammanställa forskning som har ett utifrånperspektiv på och
saknar direkt förankring i den pedagogiska verksamheten. Ökad evidensbasering kan således enligt Carlgren
leda till att lärare marginaliseras ytterligare när det kommer till frågan om vem som ”äger” professionens
kunskapsutveckling. Carlgren (2011) efterfrågar istället satsningar på praktikutvecklande ansatser där lärare på

2

Se till exempel Qualitative Enquiry (2004), Educational Researcher (2002), Educational Theory (2005), Teachers College Record (2005) i USA
och Research Papers in Education (2003), European Educational Research Journal (2008), British Educational Research Journal (2001) i
Europa.
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olika sätt medverkar i studierna och dessutom utövar stort inflytande över vilka frågor som ställs3. Designexperiment, design-forskning, utvecklingsforskning, formativ forskning, lärarforskning, aktionsforskning,
lesson och learning study är beteckningar på forskningsansatser som Carlgren menar har potential att utvecklas
till utbildningsområdets motsvarighet till klinisk forskning. Dessa ansatser har flera gemensamma drag som
skiljer dem från den universitetsbaserade forskning som är dominerande inom det utbildningsvetenskapliga
fältet. För det första är de kollaborativa, forskningsprocessen utmärks av samverkan mellan lärare och forskare.
För det andra är de interventionistiska, syftet är som regel att utpröva specifika sätt att genomföra avgränsade
delar av undervisningen på, samtidigt som elevernas eller barnens lärande utvärderas. För det tredje är
ansatserna iterativa, designen utmärks av ett antal på varandra följande cykler. Under dessa cykliska förlopp
anpassas undervisningen successivt så att den bättre leder till det lärande som är målet.
Sammantaget menar Carlgren (2011) att de praktikutvecklande ansatserna har potential att utveckla den
kunskap som lärare behöver för att förbättra sitt professionella omdöme och handlande. Jämfört med den
kliniska forskning som dominerar inom medicin- och hälsoområdet finns det emellertid betydande skillnader
vad det gäller både studiedesign och kunskapsanspråk (jfr Levinsson, 2011). Till skillnad från exempelvis
RCT:er syftar de praktikutvecklande ansatserna överlag inte till att utveckla kunskap som kan säkerställas eller
generaliseras i någon statistisk mening. Enligt Carlgren handlar det istället om ett praktiskt kunskapsintresse
som rör möjliga samband mellan undervisning och lärande. Giltigheten för dessa samband måste alltså
utforskas i de specifika sammanhang som de prövas. Inom ramen för de praktikutvecklande ansatserna har det
också föreslagits kvalitetskriterier som är betydligt mer praktikorienterade till sin karaktär. Dessa kriterier
betonar framförallt studiernas praktiska relevans, samt systematik och transparens när det kommer till hur
denna praktiska relevans har kommit till stånd i samspelet mellan lärare och forskare (Gutiérrez & Penuel,
2014)4.
Den kritik som framförts mot idén om evidensbaserad utbildning har dock fått vissa förespråkare att
förkasta den evidenshierarki som betonar metaanalyser av RCT:er och anpassa principerna för evidensbasering
mer följsamt mot utbildningsområdet. Utvecklingen av systematiska översikter som bygger på andra
syntesmetoder och även innefattar kvalitativa studier är ett exempel på denna vändning. EPPI-centrets
verksamhet med systematiska översikter pekas ofta ut som ledande i försöken att utveckla metoderna (Bohlin,
2010). Företrädare för EPPI-centret åberopar dessutom en alternativ modell, så kallad ”evidensinformerad
praktik” (Cordingley, 2004). Denna modell innefattar ett vidgat evidensbegrepp och metodpluralism för att
kunna tillgodose fler kunskapsintressen än ett rent tekniskt (Levinsson, 2013). Ett viktig led i denna utveckling
har även varit att försöka demokratisera arbetet med systematiska översikter genom att göra lärare och andra
parter i skolan mer delaktiga i processen (EPPI-Centre, 2010; Rees & Oliver, 2012).
Det uppdrag som regeringsdirektivet skisserar, där Skolforskningsinstitutet primärt ska genomföra
översikter för att öka kunskaperna om effektiva metoder och arbetssätt, förefaller dock ansluta till den modell
av evidensbasering som många parter inom utbildningsområdet tenderar att förkasta. Utredningen om
inrättandet av ett Skolforskningsinstitut (U2014:02. bilaga 1) föreslår dock ett uppdrag till den nya
myndigheten som är bredare:

3

Carlgren (2011, s. 11) ger flera exempel på frågor som kan bilda utgångspunkt för studier inom ramen för dessa ansatser: ”hur ska jag lägga upp
undervisningen så att eleverna har en chans att utveckla en förståelse för olika sätt att hantera jordens resurser?”; ”vad är det som gör det så
svårt för många att förstå betydelsen av termodynamikens andra lag?”; ”vad är egentligen en historisk förklaring och hur kan vi bedöma
kvaliteten i elevernas förmåga att ge historiska förklaringar?”; ”vad är det som är så svårt med att förstå sannolikhetstänkande?”. Carlgren
framhåller betydelsen av vilka frågor som ställs, vem som forskar anser hon vara av underordnad betydelse för att de praktikutvecklande
ansatserna ska kunna etableras.

4

Inom aktionsforskningstraditionen i Sverige diskuterar Rönnerman (2004, 2012) liknande kvalitetskriterier. Andra alternativ som lyfts fram är
också ”validering genom demokratisering”, ”mottagaren avgör trovärdigheten”, ”forskaren synliggör sin förförståelse” och ”helheten i
forskningsprocessen som garant för kvalitet” (2004, s. 117–120).
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Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och
utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda
förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Detta förslag till instruktion öppnar för en vidare tolkning av vad evidensbaserad praktik kan innebära och som
dessutom förefaller ha potential att svara mot det uppdrag som lärare har i skolan och förskolan (jfr SFS,
2010:800, kap. 1, 4 §). Utredning framhåller också att Skolforskningsinstitutet behöver ha en bred metodisk
och teoretisk förankring för att kunna genomföra olika typer av systematiska översikter.
I ett försök att ringa in praktiknära forskning gör utredningen dessutom en åtskillnad mellan forskning av,
för och om lärare. Även om alla dessa tre former anses kunna bidra till kunskaper av praktisk relevans betonar
utredningen vikten av att yrkesverksamma inkluderas i Skolforskningsinstitutets verksamhet. Särskilt betonas
vikten av forskning som har hög relevans för läraryrket och undervisningen, vilket enligt utredningen bland
annat avgörs av ”… hur väl den möter och besvarar professionens frågor” (s. 5). Utredningen reser dock ett
stort frågetecken kring i vilken omfattning som denna typ av forskning existerar såväl nationellt som
internationellt. Det kan således finnas behov av att kartlägga och initiera sådan forskning inom
utbildningsområdet i Sverige. Utredningen föreslår därför att Skolforskningsinstitutet ska identifiera områden
där praktiknära forskning saknas och i viss omfattning även initiera sådan forskning. Vidare framgår det av
utredningen att institutet dessutom ska validera forskningsresultat, vilket kan innebära kartläggning av befintlig
forskning inom olika områden, samt granskning av internationella översikter och studier av relevans för den
svenska skolan och förskolan.
I regeringens budgetproposition (Prop. 2014/15:1) återkommer emellertid regeringsdirektivets formulering
gällande Skolforskningsinstitutets uppdrag, det vill säga att det primärt handlar om att sammanställa
vetenskaplig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt för att förbättra kunskapsresultaten. Mot bakgrund av
dessa skiljelinjer återstår det alltså att se vilken inriktning som Skolforskningsinstitutets verksamhet kommer att
ta.

Kartläggning och sammanställning
Inom flera olika discipliner och områden där evidensbasering har fått genomslag har det utvecklats
tillvägagångssätt för kartläggning och sammanställning av forskningsresultat som i vissa fall tenderar att frångå
den systematiska översiktens metodik. En orsak till denna utveckling är att uppdragsgivare i allt större
utsträckning efterfrågar format som kan genomföras inom relativt snäva tidsramar (Lillejord m.fl., 2014).
Uppkomsten av så kallade ”rapid reviews”5 är ett exempel på att mäklarorganisationer inom olika discipliner
och områden tenderar att tillmötesgå detta krav (Chandler m.fl., 2014; Khangura, m.fl., 2012;). Enkelt uttryckt
kännetecknas rapid reviews av en förhållandevis snabb kartläggning och sammanställning av studierna inom ett
avgränsat kunskapsområde6. Metodiken bedöms dock inte vara tillräcklig för att detta format ska kunna
betecknas som en systematisk översikt. Enligt Ganann, Ciliska och Thomas (2010), som har studerat hur rapid
reviews används inom medicin- och hälsoområdet, genomförs detta format som regel under en kortare
tidsperiod och med en begränsad litteratursökning. Detta kan till exempel innebära att sökningar sker i ett
mindre antal databaser eller att strategierna enbart baseras på redan kända studier inom området. Ibland
tillämpas det dessutom en enklare form av kvalitetsbedömning jämfört med den i systematiska översikter och i
vissa fall sker det ingen reliabilitetsprövning genom dubbelgranskning överhuvudtaget. Ganann m.fl. hävdar

5

Begreppsapparaten inom området är komplex. ”Rapid health technology assessment”, ”rapid response”, ”ultra rapid review”, ”rapid evidence
assessment”, '”echnotes”, ”succinct timely evaluated evidence review” och ”systematic rapid evidence assessment” är exempel på olika
beteckningar för detta format (Ganann, Ciliska & Thomas, 2010; Gough, 2007).

6

Se EPPI-centrets webbsida för en beskrivning av hur rapid review förhåller sig till andra format. Hämtad 2014-11-19 från:
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Portals/0/PDF%20reviews%20and%20summaries/2%20%20Typology%20poster%202007%20Questions_Feb_05_07.pdf
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dessutom att vissa rapid reviews inte explicitgör vad som tänkbart kan gå förlorat när metodiken inskränks i
olika avseenden. De framhåller därför att det vetenskapliga underlaget kan vara mycket bristfälligt. Därutöver
identifierar Harker och Kleijnen (2012) relativt stora skillnader mellan hur olika rapid reviews genomförs.
Formatet kan bland annat variera när det kommer till utformning av frågeställning, litteratursökning,
urvalsförfarande, kvalitetsbedömning, dataextrahering och syntesmetod. På senare år har rapid reviews även
börjat förekomma inom utbildningsområdet och publikationer finns i såväl What Works Clearinghouse7 som
EPPI-centrets8 databas.
Ett annat format för kartläggning och sammanställning som primärt tagits fram i syfte att understödja och
komplettera arbetet med systematiska översikter är så kallad ”systematic mapping” (Gough, Oliver & Thomas,
2012). Internationellt har systematiska kartläggningar utvecklats till en fristående produkt av
mäklarorganisationer som är verksamma inom Cochrane- och Campbell-samarbetena (t.ex. Social Care
Institute for Excellence9). Enligt Bragge m.fl. (2011) syftar denna typ av kartläggning i huvudsak till att
beskriva forskningsaktiviteten inom ett givet område, men den kan också vara ett tillvägagångssätt för att
identifiera ”kunskapsluckor” och kan därför bilda grund för beslut om vilka forskningsstrategier som ska
tillämpas inom ett visst område (jfr Bates, Clapton & Coren, 2007). Kartläggningar kan alltså utgöra ett viktigt
förarbete till en systematisk översikt. Det som dock skiljer kartläggningar från systematiska översikter är enligt
Gough och Thomas (2012) att de som regel har ett bredare fokus och det genomförs ingen syntes av de funna
studierna. Bragge m.fl. (2011) menar dessutom att kartläggningar som regel inte omfattar en
kvalitetsbedömning. Vissa format som utarbetats inom det sociala fältet tillämpar dock en kvalitetsbedömning
av studierna10.
En liknande utveckling går även att finna inom utbildningsområdet. Clapton, Rutter och Sharif (2009)
hävdar att formatet systematisk kartläggning först utarbetades vid EPPI-centret och genom åren har det
publicerats en mängd kartläggningar som beskriver forskningen inom olika kunskapsfält (t.ex. Dyson &
Gallannaugh, 2008; Gough m.fl., 2003). Beroende på ändamålet kan dessa kartläggningar dessutom innefatta
vidare analyser och slutsatser baserat på de funna studierna. Gough (2007) gör i detta sammanhang en
åtskillnad mellan deskriptiva (”scoping map”) och analytiska (”analytic map”) kartläggningar (jfr Bragge m.fl.,
2011). Den förra syftar till att ge en översiktlig bild av forskningsområdet vad det gäller studiernas
begreppsapparat och allmänna karaktäristika (t.ex. Dyson & Gallannaugh, 2008). Den senare innehåller
djupgående beskrivningar och analyser av studierna relativt specifika karaktäristiska beroende på
kartläggningens fokus och kan dessutom innefatta analyser av studiernas resultat (t.ex. Husbands, Shreeve &
Jones, 2008)
Systematiska kartläggningar har alltså som regel starka kopplingar till och bygger ofta till stor del på den
metodik som utmärker systematiska översikter. Inom ramen för systematiska översikter utgör till exempel
själva kartläggningsarbetet ett viktigt steg för att närmare undersöka forskningsaktiviteten kring en given fråga
(EPPI-Centre, 2010). Det handlar om att bilda sig en uppfattning om bredden, syftet och omfattningen på den
forskning som finns inom ett avgränsat kunskapsområde. I genomförandet av en systematisk översikt utgör
kartläggningen även en riktpunkt för hur forskningsfrågan ska formuleras, hur översikten konkret ska
genomföras, vilka syntesmetoder som är lämpliga, samt för hur resultaten av översikten kan och bör analyseras
och tolkas (Gough & Thomas, 2012).

7

Se What Works Clearinghouse webbsida för exempel på rapid review. Hämtad 2014-11-17 från:
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/Publications_Reviews.aspx?f=All%20Publication%20and%20Review%20Types,2;#pubsearch

8

Se EPPI-centrets webbsida för exempel på rapid review. Hämtad 2014-11-17 från:
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=54&Search=rapid
9
Social Care Insttitute for Excellence hämtad 2014-10-28 från: http://www.scie.org.uk/news/events/previousevents/campbellcolloquium09/
10

Se till exempel SFI Campbells format för kartläggning. Hämtad 2014-10-29 från: http://www.sfi.dk/sfi-campbell-137.aspx
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Figur 1. Exempel på hur kartläggning kan ge upphov till olika typer av synteser (a.a., s. 48)

Sammantaget kan alltså de format för kartläggning och sammanställning som utvecklats både fylla snarlika
funktioner som och dessutom bidra till genomförandet av systematiska översikter. En viktig skillnad är
emellertid att det inte utarbetats internationella standarder på samma sätt som för systematiska översikter
(Bragge m.fl., 2011; Harker & Kleijnen, 2012; Socialstyrelsen, 2014). Mäklarorganisationer inom olika
områden och discipliner tenderar därmed att genomföra dessa kartläggningar och sammanställningar på lite
olika sätt.

Syfte och frågeställningar
Föreliggande studie avser att utforska hur utvecklingen av format för kartläggning och sammanställning av
forskning kommer till uttryck i de nordiska länderna. En central fråga i sammanhanget är om
Skolforskningsinstitutet kan dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som etablerade mäklarorganisationer
har inom detta område. Det övergripande syftet är alltså att undersöka vilka olika format för kartläggning och
sammanställning av forskning som tillämpas i Norden. Vidare syftar studien till att utforska formatens relevans
för Skolforskningsinstitutets uppdrag. Följande frågeställningar besvaras:
 Vilka olika format för kartläggning och sammanställning av forskning tillämpas i Norden?
 Vad utmärker de olika formaten?
 I vilken grad ligger den systematiska översiktens metodik till grund för de kartläggningar och
sammanställningar som genomförs?
 Vilken huvudsaklig inriktning och funktion kan identifieras?
 I vilken grad uppfyller respektive format de kvalitetskrav som ställs på systematiska översikter?
 Hur dokumenteras och rapporteras resultaten?
 Vilka format för kartläggning och sammanställning av forskning kan bedömas som relevanta för
Skolforskningsinstitutets uppdrag?
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METOD OCH TEORI
I detta avsnitt behandlas inledningsvis de avgränsningar och urval som varit nödvändiga i genomförandet av
denna studie. Val har träffats både vad det gäller vilka organisationer som undersöks samt vilka discipliner och
områden som representeras. Därefter beskrivs hur information gällande respektive format har inhämtats från
webbsidor och metodhandböcker, samt hur kontakter med representanter från respektive organisation har tagits.
Avslutningsvis presenteras det teoretiska ramverk som har legat till grund för beskrivning och analys av
identifierade kartläggningar och sammanställningar. Utgångspunkterna för kvalitets- och relevansbedömning av
respektive format behandlas även.

Avgränsning och urval
Denna studie har primärt fokuserat på kartläggningar och sammanställningar av forskning som praktiseras av
etablerade mäklarorganisationer i Norden. Det finns en rad andra organisationer och aktörer i Norden med
liknande uppdrag, vad det gäller att sammanställa och tillgängliggöra forskning, inte minst inom
utbildningsområdet där Skolverket och Vetenskapsrådet i Sverige utgör två exempel. Men mot bakgrund av
SKOLFORSK-projektets begränsade tidsramar har dessa aktörer inte omfattats av denna undersökning. Ett
viktigt skäl till att valet föll på just mäklarorganisationer är att dessa som regel har ett uppdrag centrerat kring
systematiska översikter, vilket sammanfaller med Skolforskningsinstitutets uppdrag så som det har formulerats
i regeringsdirektiv (Dir. 2014:7) och utredningar (U2014:02). Urvalet kan därmed karaktäriseras som
strategiskt eller målinriktat (Kvale & Brinkman, 2009). Undersökningens syfte och kunskaperna inom området
har styrt vilka organisationer som inbegripits i studien. Det kan dock inte uteslutas att det inte tillämpas
relevanta format för kartläggning och sammanställning på annat håll i Norden.
Ytterligare en avgränsning som genomförts på samma grunder rör de discipliner och områden som utgjort
föremål för undersökning. Studien har enbart fokuserat mäklarorganisationer inom utbildning, socialt arbete,
samt medicin- och hälsoområdet. Avsikten var initialt att försöka identifiera två mäklarorganisationer inom
respektive sektor verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Finland identifierades två potentiella
mäklarorganisationer, Finnish Evaluation of Social Services (FinSoc) respektive Finnish Office for Health
Technology (FinOHTA). Men de inledande kontakterna med FinSoc uppdagade att verksamheten inte alls är
inriktad mot systematiska översikter trots att detta antyds i en kartläggning av evidensbaserat socialt arbete
(Rieper, Leeuw & Ling, 2009). Mot denna bakgrund uteslöts både FinSoc och FinOHTA eftersom
mäklarorganisationer inom medicin- och hälsoområdet annars skulle bli överrepresenterade. Organisationer
från Finland omfattas således inte av denna undersökning. Utrymme har inte heller funnits för att titta närmare
på berörda discipliner och områden på Island. Föreliggande studie ger således ingen fullständig bild av hur det
förehåller sig i Norden, utan resultaten har framförallt bäring på situationen i Danmark, Norge och Sverige. Två
mäklarorganisationer från respektive område och land finns representerade i urvalet:







Kunnskapssenter for helsetjenesten (Norge)
Socialstyrelsen (Sverige)
Kunnskapssenter for utdanning (Norge)
Statens beredning för medicinsk utvärdering (Sverige)
SFI Campbell (Danmark)
Danish Clearinghouse (Danmark)

Kunnskapssenter for helsetjenesten
Kunnskapssenter for helsetjenesten är rent organisatoriskt placerat som en myndighet under Hälsodepartementet, men utan självständiga myndighetsuppgifter. Verksamheten med systematiska översikter styrs
till stor del av externa uppdrag. Majoriteten av dessa uppdrag kommer från Hälsodepartementet, men även från
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regionala hälsomyndigheter, andra delar av förvaltningen, samt patient- och yrkesorganisationer. Vissa projekt
startas internt. Sedan 2011 finns även en sektion för välfärdsområdet vilket innebär att översikter även
verkställs inom det sociala fältet. Kunnskapssenter utarbetar också systematiska översikter inom ramen för de
internationella Cochrane- och Campbell-samarbetena. Den norska delen av det nordiska Cochrane-centret
(NbNCC) har sin bas vid Kunnskapssenter for helsetjenesten.

Socialstyrelsen
Det tidigare institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) integrerades i Socialstyrelsens
verksamhet 2009 och sedan dess har verksamheten alltmer syftat till att understödja utvecklingen av ett
evidensbaserat socialt arbete. Socialstyrelsen genomför systematiska översikter direkt på uppdrag av den
svenska regeringen eller som underlag till andra regeringsuppdrag. Vissa översikter initieras internt i anslutning
till Socialstyrelsens arbete med kunskapsstöd och rekommendationer. Genomförandet av en systematisk
översikt följer internationella standarder, huvudsakligen baserat på Cochrane-samarbetets principer och rutiner.
Socialstyrelsen sammanfattar och länkar även till internationella forskningsöversikter inom området.

Kunnskapssenter for utdanning
Kunnskapssenter for utdanning etablerades under 2011 och är för närvarande organiserat som en enhet under
det norska Forskningsrådet. Kunnskapssenter har till övergripande uppdrag att systematiskt sammanställa och
sprida såväl nationell som internationell utbildningsvetenskaplig forskning till verksamma i förskola, skola,
högre utbildning och vuxenutbildning, samt till aktörer inom förvaltning och utbildningspolitik. Detta innebär
att Kunnskapssenter bland annat sammanfattar och presenterar systematiska översikter från samverkande
aktörer internationellt. Hösten 2013 fick Kunnskapssenter for utdanning sitt första uppdrag att genomföra en
systematisk översikt från Kunskapsdepartementet.

Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) startades 1987 och anses vara en av världens äldsta
organisationer som genomför metodutvärderingar inom hälso- och sjukvårdsområdet. SBU arbetar på
regeringsuppdrag och resultaten riktar sig till såväl praktiskt verksamma som för politisk och administrativ
ledning på olika nivåer. I uppdraget ingår också att förmedla resultaten till hälso- och sjukvården och följa upp
utfallet av dessa insatser. SBU får in förslag till utvärderingar från hälso- och sjukvårdspersonal,
specialistföreningar, landstingsledningar och andra myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. SBU:s
arbete följer internationella standarder för systematiska översikter som förekommer inom bland annat
Cochrane-samarbetet.

SFI Campbell
SFI Campbell är en separat avdelning vid Danmarks nationella forskningscenter för välfärd som är placerat
under Socialdepartementet. SFI Campbell medverkar i det internationella Campbell-samarbetet och får anslag
från Socialdepartementet för att genomföra Campbell-översikter inom det sociala området. Inriktningen på
Campbell-översikterna utformas huvudsakligen av medarbetare internt, men SFI Campbell tar sig också an
riktade uppdrag från till exempel Undervisningsdepartementet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) och från
kommuner. Arbetet med systematiska översikter bygger i huvudsak på de internationella standarder som
utarbetats av Campbell Collaboration.

Danish Clearinghouse
Danish Clearinghouse startades hösten 2006 och blev då den andra mäklarorganisationen efter EPPI-centret
inom utbildningssektorn i Europa. För närvarande är Danish Clearinghouse placerat vid den pedagogiska
institutionen vid Aarhus universitet. Det övergripande uppdraget är att stödja utvecklingen av evidensbaserad
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praktik och policy inom utbildningsområdet. Danish Clearinghouse följer internationella standarder för
systematiska översikter och framförallt baserat på EPPI-centrets principer och rutiner. Danish Clearinghouse
publicerar också systematiska översikter från internationella samverkansparter.

Webbsidor och metodhandböcker
Mäklarorganisationernas webbsidor och metodhandböcker har utgjort ett viktigt underlag för att få insikt i hur
respektive organisation utarbetar kartläggningar och sammanställningar av forskning. Metodhandböckerna har i
de flesta fall varit tillgängliga på respektive mäklarorganisations webbsida. Socialstyrelsens rutiner för
systematisk översikt och kartläggning fanns emellertid inte tillgängliga utan har erhållits via e-post.
Kunnskapssenter for utdanning har ännu inte tagit fram några formella rutiner för systematisk översikt. I detta
fall har information istället inhämtas via intervju och e-post. När det gäller SFI Campbell har även guider från
Campbell Collaboration studerats eftersom dessa bildar utgångspunkt för genomförandet av systematiska
översikter. Följande metodhandböcker har ingått i analysen:
 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (2013). Slik oppsummerer vi forskning. Håndbok for Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten. 3.2. reviderte utg. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
 Socialstyrelsen (2014). Rutin för systematiska översikter och kartläggningar av vetenskaplig kunskap
rörande vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen, enheten för kunskapsöversikter.
 SBU (2013). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. Version 2013-05-16. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).
 SFI Campbell (2011). På jagt efter det hele. En guide till systematisk litteratursøkning. Augusti 2006
(revideret 2011). København: SFI Campbell.
 SFI Campbell (u.å.). Vejledning i at læse & forstå Campbell-forskningsoversikter. København: SFI
Campbell.
 The Danish Clearinghouse for Educational Research (2007). Concept note. June 2007, v. 1.2. Copenhagen:
School of education, University of Aarhus.
Studien av webbsidor och metodhandböcker har särskilt uppmärksammat hur respektive kartläggning och
sammanställning genomförs, samt hur formaten förhåller sig till och vilken funktion de fyller i respektive
mäklarorganisations arbete med systematiska översikter. Detta arbete underlättades av att många av
mäklarorganisationerna presenterar metoderna för kartläggning och sammanställning i ljuset av hur de utarbetar
systematiska översikter.
Publicerade kartläggningar och sammanställningar tillgängliga i respektive mäklarorganisations databas har
även studerats. När det gäller Danish Clearinghouse, SFI Campbell och Kunnskapssenter for utdanning har
samtliga publikationer inom området granskats. Men när det gäller Socialstyrelsen, Kunnskapssenter for
helsetjenesten och SBU har SKOLFORSK-projektets tidsramar medfört att endast ett urval av publikationerna
har granskats. Detta kan givetvis ha inverkat på framställningen av hur de aktuella mäklarorganisationerna
arbetar med kartläggning och sammanställning av forskning. I dessa fall har exempel valts ut för att belysa den
variation som respektive mäklarorganisation redogör för. Ett annat urvalskriterium har varit att inkludera
publikationer som tenderar att avvika från mäklarorganisationens beskrivning av formatet. Utvalda exempel på
kartläggningar och sammanställningar beskrivs utförligt i resultatet.
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Kontakter med företrädare
För att inhämta ytterligare information, exempel på publicerade kartläggningar och sammanställningar
etablerades kontakter med företrädare för respektive mäklarorganisation. Detta förfarande har följt ett så kallat
”snöbollsurval” (Bryman, 2011) där befintliga kontakter och sociala nätverk inom området har utnyttjas för att
hitta relevanta informanter. Följande personer har kontaktats vid respektive mäklarorganisation:





Sabine Wollscheid, forskare, Kunnskapssenter for helsetjenesten, kontaktad via e-post och telefon.
Jenny Rehnman, enhetschef, Socialstyrelsen, kontaktad via e-post och telefon.
Sølvi Lillejord, direktör, Kunnskapssenter for utdanning, kontaktad via e-post och skype.
Agneta Pettersson, projektledare, Statens beredning för medicinsk utvärdering, kontaktad via e-post och
telefon.
 Jens Dietrichson, forskare, SFI Campbell, kontaktad via e-post och telefon.
 Kasper Steenberg, administratör, Danish Clearinghouse, kontaktad via e-post.
De samtal som förts har inte tagit utgångspunkt i någon formell intervjuguide utan har baserats på de specifika
frågor som uppstått i granskningen av webbsidor, metodhandböcker och publikationer (jfr Kvale & Brinkman,
2009). Frågor av mer allmän karaktär har dock ställts till alla representanter när det gäller vad som utmärker
genomförandet av respektive format, i vilken grad de bygger på den systematiska översiktens metodik samt
vilka processteg som inbegrips och hur dessa konkret genomförs. I några fall har ytterligare frågor uppstått
efter samtalen, vilka har hanterats via e-post. Många av företrädarna har även varit behjälpliga med att ta fram
exempel på kartläggningar och sammanställningar eftersom publikationerna inte alltid har gått att sortera efter
typ av format i mäklarorganisationernas databaser. Representanterna från respektive mäklarorganisation har
dessutom tagit del av resultatbeskrivningen för att kontrollera framställningen av respektive format.

Teoretiskt och analytiskt ramverk
Den systematiska översiktens metodik har utgjort en referensram mot vilken identifierade format för
kartläggning och sammanställning av forskning har beskrivits och analyserats (se kapitel 3 för en utförlig
beskrivning av den systematiska översiktens metodik). Detta angreppssätt har använts i tidigare studier av
formatutvecklingen inom området (t.ex. Bragge m.fl., 2011; Ganann m.fl. 2010; Harker & Kleijnen, 2012).
Forskningslitteraturen på området och metodhandböcker har tillsammans bildat underlag för att upprätta en
generell beskrivning av metodiken och de processteg som vanligtvis ingår i systematiska översikter (EPPICentre, 2010; Higgins & Green, 2011; The Campbell Collaboration, 2014). Metodhandböckerna har valts ut
med hänsyn till de specifika områden och discipliner som fokuseras i denna studie. Mot bakgrund av den
variation som potentiellt finns inom respektive område har analysarbetet även beaktat hur metodiken beskrivs
och tillämpas vid respektive mäklarorganisation. På detta vis har formatens specifika genomförande kunnat
identifieras när det kommer till aspekter som tillsättning av projektgrupp, formulering av forskningsfråga,
litteratursökning, gallring och kodning, kvalitetsbedömning, reliabilitetsprövning, samt syntesmetod och
evidensgradering.
Analysarbetet har också genomförts med hjälp av ett teoretiskt ramverk utarbetat av Gough m.fl. (2012).
Detta ramverk uppmärksammar förhållandevis stora skillnader mellan systematisk översikter beroende på
översiktens filosofiska grundantagande, frågeställning och synteslogik. Baserat på synteslogik beskriver Gough
och Thomas (2012) ett spektrum av metoder som varierar mellan de båda ytterligheterna aggregativ respektive
konfigurativ översikt (jfr Barnett-Page & Thomas, 2009). Enkelt uttryckt går en aggregativ syntes ut på att
studierna inom ett visst område adderas eller summeras för att besvara en viss frågeställning. Syftet är ofta att
utvärdera effekterna av en viss intervention. En konfigurativ syntes adresserar istället en frågeställning genom
att organisera resultaten av studierna med hänsyn till de specifika metoder och ansatser som tillämpas. Syftet är
att upprätta en meningsfull bild av vad forskningen säger inom ett avgränsat område och bidra till förståelsen
av ett visst problem.
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Vidare beskriver Gough m.fl. (2012) hur det praktiska arbetet i aggregativa respektive konfigurativa
översikter skiljer sig åt när det kommer till bland annat 1) frågeställning: när och hur frågan utformas beroende
på översiktens relation till teori, om syftet är att testa, utforska eller generera teori; 2) litteratursökning: vilka
strategier som tillämpas och vad de ytterst syftar till, om avsikten är att hitta samtliga eller tillräckligt många
studier inom det aktuella området; 3) gallring: i vilken grad urvalskriterierna är förbestämda eller anpassas
beroende på de undersökningar som påträffas; 4) underlag och kodning: vilken typ av studier som ingår, om det
i huvudsak är numeriska data eller text som extraheras, samt hur detta material framställs och bearbetas; 5)
kvalitetsbedömning: utifrån vilka antaganden och principer som denna granskning genomförs, om det handlar
om att undvika ”bias” eller om att värdera respektive studies unika bidrag; 6) evidensgradering: om gradering
överhuvudtaget genomförs och vad som då räknas som stark respektive svag evidens, om det finns en bestämd
evidenshierarki eller inte; 7) produkt: vad syntesen utmynnar i för typ av kunskapsunderlag, om det handlar om
säkerställda empiriska resultat eller om resultaten växer fram på konceptuell nivå.
Sammantaget har detta ramverk utgjort en viktig utgångspunkt i beskrivning och analys av identifierade
metoder för kartläggning och sammanställning. Respektive formats inriktning har således kunnat urskiljas, det
vill säga om det i huvudsak svarar mot en aggregativ eller konfigurativ metodik. Detta ramverk rymmer också
den utveckling som pågår inom flera olika områden och discipliner, inte minst när det gäller hur systematiska
översikter kommit att utformas inom utbildningssektorn (jfr Bohlin, 2010; Gough m.fl., 2012).

Kvalitets- och relevansbedömning
Kvalitetsbedömning av identifierade tillvägagångssätt för kartläggning och sammanställning av
forskningsresultat har genomförts med hjälp av två vedertagna granskningsmallar inom området som är
anpassade för kvalitetsbedömning av forskningsöversikter. Utgångspunkt har framförallt tagits i AMSTAR11
(som bland annat tillämpas av SBU) vilket är en granskningsmall, utformad som ett enkätverktyg, med elva
frågor inriktade mot olika aspekter av forskningsöversiktens genomförande (Shea m.fl., 2007). Tre frågor från
AMSTAR, rörande lämplig syntesmetod (fråga 9), sannolikhet för publikationsbias (fråga 10) och redovisning
av intressekonflikt (fråga 11), bedömdes som mindre relevanta eller svåra att tillämpa inom ramarna för denna
studie och har därför inte använts. Mallen kompletterades sedan med frågor från Socialstyrelsens
granskningsmall för kvalitetsbedömning av forskningsöversikter vilka inte finns representerade i AMSTAR
men som bedömdes som relevanta (Socialstyrelsen, 2012a, s. 69-83). Dessa frågor gällde tydliga urvalskriterier
(fråga 2), urval baserat på studiedesign relativt syfte (fråga 3), redovisning av litteratursökning (fråga 5) samt
dubbelgranskning av kvalitetsbedömning (fråga 9). Den granskningsmall som tillämpats består således av totalt
elva frågor (se bilaga 1)12:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Redovisas en förbestämd metod för genomförandet?
Var litteratursökningen av tillfredsställande omfattning?
Har litteratursökning, gallring och kodning beskrivits utförligt?
Är gallring och kodning genomförd av två oberoende granskare
Har kartläggningen tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier?
Var kriterierna avseende studiedesign relevanta i förhållande till syfte och frågeställning?
Dokumenteras såväl inkluderade som exkluderade studier?
Beskrivs de inkluderade studiernas kännetecken och resultat?
Har de inkluderade studierna kvalitetsbedömts?
Har kvalitetsbedömning genomförts av två oberoende granskare?

11

Mer utförlig information om granskningsmallen finns på AMSTAR:s webbsida. Hämtad 2014-10-13 från: http://amstar.ca

12

Frågorna är till stor del utformade i enlighet med SBU:s översättning av AMSTAR. Hämtad 2014-11-18 från
http://sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_systematiska_oversikter.pdf
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11) Har hänsyn tagits till kvalitetsbedömning av respektive studie vid formulering av slutsatser och

rekommendationer?
Till var och en av dessa frågor finns svarsalternativen ”Ja”, ”nej”, ”varierar”, ”kan inte svara” och ”ej
tillämpbar”. Alternativet ”varierar” finns varken i AMSTAR eller Socialstyrelsens mall (som dock innehåller
alternativet ”delvis”), men detta svarsalternativ framstod som angeläget eftersom de exempel på kartläggning
och sammanställning som inhämtades visade sig kunna variera och de praktiska exemplen stämde inte alltid
överens med respektive mäklarorganisations formella beskrivning. Kvalitetsbedömningen har dock tagit hänsyn
till såväl mäklarorganisationens redogörelse som de praktiska exempel som valts ut.
En annan aspekt som vägts in är de skillnader som kan identifieras mellan olika typer av
forskningsöversikter (Gough & Thomas, 2012). Frågorna i bedömningsmallen har framförallt utarbetats och
tillämpats i en tradition som domineras av aggregativa översikter. Granskningen har därför tagit hänsyn till
vilken huvudsaklig metodik om ligger till grund för respektive kartläggning och sammanställning. Vad som
exempelvis kan bedömas som tillfredsställande när det gäller litteratursökningens omfattning (fråga 2) eller i
vilken grad som genomförandet är förbestämt (fråga 1) varierar mellan aggregativa och konfigurativa format.
Kvalitetsbedömningen har i första hand syftat till att åstadkomma en jämförelse mellan de identifierade
formaten i ljuset av de kvalitetskrav som kan ställas på systematiska översikter. Det har alltså inte handlat om
att bedöma respektive format på en skala från låg till hög kvalitet, vilket förefaller vara en avsikt med den typ
av bedömningsmall som använts. Viktigt att framhålla är dessutom att det medvetet ställs lägre kvalitetskrav på
många av de kartläggningar och sammanställningar som ingår i denna studie, och mäklarorganisationerna som
tillämpar dessa format är överlag explicita med begränsningarna. Granskningsmallen har inte heller ansetts
tillämplig på alla format. SBU:s kunskapsluckor har inte granskats av denna anledning. Socialstyrelsens
förstudie och SFI Campbells vidensoverblick har inte bedömts eftersom publicerade exempel inte funnits
tillgängliga.

Relevans för Skolforskningsinstitutet
Formatens relevans har bedömts i ljuset av hur Skolforskningsinstitutets uppdrag formuleras i delrapporten från
utredningen om inrättandet av ett Skolforskningsinstitut (U2014:02). Denna utredning betonar, till skillnad från
regeringsdirektivet (Dir. 2014:7), att uppdraget inte enbart utgörs av att sammanställa och sprida forskning i
syfte att förbättra kunskapsresultaten. Enligt utredningen ska Skolforskningsinstitutet även stödja lärare när det
kommer till att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i skolan och förskolan, samt bidra till
gynnsamma förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Denna instruktion svarar till stor del
mot hur utbildning inom skola och förskola regleras i skollagen13 (SFS, 2010:800, kap. 1, 4 §). Vid sidan av det
så kallade kunskapsuppdraget kan det i skollagen även urskiljas att utbildning inom skolväsendet ska bidra till
bland annat demokratiförberedelse, sociala färdigheter och personlig utveckling (jfr Nilholm, 2012).
Mot bakgrund av detta förhållandevis breda uppdrag föreslår utredningen därför att Skolforskningsinstitutet
ska utarbeta översikter av forskning som möter och besvarar professionens frågor (U2014:02). En tänkbar
tolkning av denna skrivning är att det primärt är forskning som baseras på frågor från yrkesverksamma, eller
studier som genomförs av eller med lärare som bör fokuseras. Utredningen menar dock att praktisk relevant
forskning inte kan avgränsas på ett sådant vis. Liksom utredningen konstaterar är utgångspunkten i denna studie

13

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och
elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (SFS,
2010:800, kap. 1, 4 §).
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att relevant forskning kan finnas i många olika discipliner och områden som tillhör det
utbildningsvetenskapliga fältet14. För att kunna besvara professionens frågor behöver Skolforskningsinstitutet
därmed tillämpa format för kartläggning och sammanställning som har potential att inkludera olika
forskningsansatser, vetenskapliga metoder och kunskapsintressen15. I denna studie har formatens relevans alltså
bedömts utifrån i vilken grad de kan betraktas som ändamålsenliga för att kartlägga och sammanställa
utbildningsvetenskaplig forskning.
Formatens specifika möjligheter att inkludera de praktikutvecklande forskningsansatser som växer fram
inom utbildningsområdet har emellertid även bedömts (Carlgren, 2011). Beteckningen ”praktikutvecklande”
används inte i utredningen om inrättandet av ett Skolforskningsinstitut (U2014:02). Utredningen håller sig
främst till begreppet ”praktiknära” och anför flera skäl till varför antalet discipliner och områden inom vilka
institutet kan söka relevant forskning inte bör begränsas. Men de praktikutvecklande ansatserna framstår som
betydelsefulla relativt uppdraget att stödja lärare när det kommer till att planera, genomföra och utvärdera
verksamheten i skolan och förskolan (jfr Carlgren, 2010; 2011). Relevansbedömningen har främst avsett i
vilken grad de kartläggningar och sammanställningar som tillämpas är anpassade för den typ av studiedesign
som är utmärkande för dessa ansatser. De praktikutvecklande ansatserna beskrivs bland annat som
kollaborativa, interventionistiska och iterativa. Inom ramen för dessa ansatser har det också föreslagits
kvalitetskriterier som betonar forskningens praktiska relevans (t.ex. Gutiérrez & Penuel, 2014; Rönnerman,
2004, 2012).
Bedömningen av formatens relevans har i viss mån även vägt in de övriga uppdrag som skisseras i
delrapporten från utredningen om inrättandet av ett Skolforskningsinstitut (U2014:02). Utredningen föreslår
bland annat att institutet även ska identifiera områden där praktiknära forskning saknas, validera internationella
forskningsöversikter och studier, samt i viss omfattning även initiera praktiknära forskning. Den funktion som
funna kartläggningar och sammanställningar har i detta avseende har därför också beaktats.

14 Ett sätt att beskriva det utbildningsvetenskapliga fältet är att studera vilken forskning som genomförs. I Sverige finansierar Vetenskapsrådets
utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) studier i syfte att främja skolans och förskolans vetenskapliga grund. Enligt UVK bedrivs det
forskning av relevans skolans och förskolans utveckling inom flera olika vetenskapliga discipliner. UVK:s beredningsgrupper hanterar
ansökningar inom en rad olika områden: utbildningshistoria, värdefrågor, individens lärande, grupprocesser, utbildningssystem, professioner,
effektstudier och didaktik.
15 Carr och Kemmis (1986) identifierar positivism, fenomenologi (hermeneutik) och kritisk teori som dominerande paradigm inom det
utbildningsvetenskapliga fältet, vilka svarar mot Habermas uppdelning i ett tekniskt, tolkande och frigörande kunskapsintresse (jfr Hammersley,
2002).
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SYSTEMATISKA ÖVERSIKTER
Detta kapitel syftar till att närmare redogöra för det teoretiska ramverk som har bildat utgångspunkt för
beskrivning och analys av identifierade format för kartläggning och sammanställning av forskning.
Inledningsvis behandlas uppkomsten av systematiska översikter och hur metodiken vidareutvecklats inom
utbildningsområdet utan anspråk på en detaljerad redogörelse. Särskilt uppmärksammas skillnader mellan
aggregativa och konfigurativa format. Därefter beskrivs översiktligt genomförandet av systematiska översikter
med fokus på hur arbetet utformas i olika processteg. Avslutningsvis summeras de övergripande skiljelinjerna
mellan aggregativa respektive konfigurativa översikter.

Uppkomsten av systematiska översikter
Behovet av att utveckla tillförlitliga metoder för att sammanställa forskningsresultat uppmärksammades redan
på 60-talet i USA då mängden vetenskapliga publikationer ökade kraftigt samtidigt som teknikerna för syntes
inte ansågs vara tillräckliga (Bohlin, 2010). Bohlin menar att denna informationsexplosion bland annat ansågs
undergräva vetenskapernas kumulativitet. Genombrottet kom på 70-talet då metaanalysen arbetades fram av
Gene Glass och Mary Smith, som först tillämpade den på 400 effektstudier av psykoterapi (Gough, 2004). Kort
därefter publicerade samma författare även en metaanalys av cirka 80 studier som utforskade relationen mellan
klasstorlek och elevers studieresultat (Bohlin, 2011).
En av metaanalysens mest uppmärksammade fördelar är att den omvandlar varje enskild studies resultat till
ett enhetligt mått, så kallad effektstorlek, vilket möjliggör jämförelser mellan enskilda undersökningar och
därmed även aggregering till en sammanvägd effektstorlek (Thomas, 2004). Metaanalysen framstod som
förtjänstfull mot bakgrund av att resultaten från olika randomiserade kontrollförsök (RCT:er) inom samma
område inte sällan pekade i skilda riktningar (Slavin, 1984). Metaanalysen fick stort inflytande och utvecklades
vidare inom andra discipliner, inte minst inom medicin under 80- och 90-talen. Inom det medicinska området
var randomiserade kontrollförsök redan etablerade och Cochrane Collaboration sammanförde dessa till centrala
principer för evidensbaserad medicin (Bohlin, 2010; Davies, 2004).
Beteckningen ”systematisk översikt” dök emellertid upp först på 90-talet bland annat till följd av att ökad
formalisering ansågs nödvändig även på synteser där metaanalysen inte var tillämplig, och sedan dess har andra
metoder utvecklats vilket har gjort systematiska översikter till ett överordnat begrepp (Bohlin, 2012). Idag går
Cochrane-formatets evidenshierarki från systematiska översikter av RCT:er via RCT:er med slumpmässigt
urval, RCT:er med pseudo-slumpmässigt urval, kvasi-experimentella designer till fallstudier. Inom socialt
arbete och utbildningsområdet har Campbell Collaboration, systerorganisation till Cochrane Collaboration, och
What Works Clearinghouse i stort sett anammat identiska principer och rutiner för systematiska översikter som
tillämpas inom det medicinska området (Andrews, 2004; Davies, 2004). Inriktningen på metaanalyser av
randomiserade kontrollförsök, och andra experimentella designer, har dominerat dessa verksamheter fram till
idag (Slavin, 2008; The Campbell Collaboration, 2014).
Ett kännetecknade drag för de syntesmetoder som dominerar inom Cochrane- och Campbell-samarbetena är
att de tenderar att bygga på realism och antagandet om att de studerade fenomenen är relativt entydiga till sin
karaktär. Detta antagande kan betraktas som nödvändigt för att enskilda studier ska kunna läggas samman
genom aggregering (Bohlin, 2010). Hur väl denna karaktär sedan framträder i respektive studie anses
framförallt bero på skärpan i de tillämpade metoderna. Det är i detta sammanhang som RCT:er lyfts fram som
”the golden standard” (den bästa referensmetoden) inom det evidensbaserade programmet (Bohlin & Sager,
2011; Thomas & Pring, 2004).
Överlag syftar aggregativa översikter till att utvärdera eller testa effekterna av ett visst program eller insats,
som regel baserat på kvantitativa studier (Gough & Thomas, 2012). Ett exempel på frågeställning lämpad för en
aggregativ översikt skulle inom utbildningsområdet kunna vara: ”vilka effekter har formativ bedömning på
gymnasieelevers lärande i matematik?”. Utgångspunkten för en sådan översikt skulle vara att försöka
identifiera samtliga effektstudier inom området utifrån ett på förhand definierat konceptuellt ramverk (jfr
Randel m.fl., 2011). Studier som genomförts inom andra ämnen och stadier i skolan eller med studiedesigner
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som inte anses lämpade för effektutvärdering skulle exkluderas för att säkerställa ett så homogent och
tillförlitligt underlag som möjligt. I aggregativa översikter anses resultaten bli mer trovärdiga och överförbara
om samma fenomen undersöks i så många olika kontexter som möjligt. De inkluderade studierna skulle dock
potentiellt kunna operationalisera elevers lärande på lite olika vis och tillämpa skilda utfallsmått, men om
studierna bedöms som tillräckligt homogena skulle metaanalys kunna användas för att aggregera resultaten.

Konfigurativ synteslogik
Men det finns mäklarorganisationer och forskargrupper som uppmärksammat behovet av att utveckla
metoderna för syntes. Inom utbildnings- och vårdvetenskap, som domineras av en kvalitativ
forskningstradition, har det utvecklats särskilda syntesmetoder för kvalitativa studier som kommit att gå under
paraplybegreppet ”metasyntes”. Inom ramen för exempelvis EPPI-centrets verksamhet, som övergivit
Cochrane-formatets evidenshierarki, pågår exempelvis ett fortlöpande arbete med att utveckla systematiska
översikter för just detta ändamål och deras verksamhet pekas ofta ut som ledande inom området (t.ex. Bohlin,
2010; Hansen & Rieper, 2011).
Metaetnografi och narrativ begreppsanalys är två exempel på metoder som EPPI-centret lyfter fram som
tillämpliga för att sammanställa kvalitativa studier (jfr Noblit & Hare, 1988). Dessa båda syntesmetoder vilar
på radikalt skilda filosofiska utgångspunkter jämfört med de format som dominerar det medicinska området. De
tenderar istället att bygga på idealism och antagandet om att de fenomen som studeras är mångtydiga till sin
karaktär (Barnett-Page & Thomas, 2009; Bohlin, 2010). Resultaten från enskilda studier kan därmed inte läggas
samman enligt principerna för till exempel metaanalys. Det tillämpas istället en synteslogik som organiserar
och ramar in resultaten utifrån undersökningarnas specifika utgångspunkter och genomföranden, så kallad
”konfigurering” (Gough & Thomas, 2012). Den karaktär som framträder i det studerade fenomenet betraktas
alltså som en direkt konsekvens av den ansats och metod som tillämpas i respektive undersökning.
Konfigurativa översikter är framförallt induktiva till sin karaktär och kan ofta placeras in i tolkande
forskningsparadigm (jfr Noblit & Hare, 1988). Som regel drivs dessa översikter av frågeställningar som är
utforskande till sin karaktär och syftet är ofta att generera ny teori.
Ett motsvarande exempel på en utforskande frågeställning inom utbildningsområdet skulle kunna vara: ”Hur
använder matematiklärare formativ bedömning i undervisningen på gymnasiet?” Konfigurationen av studierna
skulle i detta fall sannolikt baseras på antagandet om att olika ansatser och metoder potentiellt ”fångar” skilda
dimensioner av hur lärare använder formativ bedömning. Rent hypotetiskt skulle en studie med maktteoretiskt
perspektiv exempelvis kunna visa på att somliga lärare tillämpar formativ bedömning på ett lärarcentrerat vis
för att primärt kontrollera elevernas lärande relativt de uppställda kunskapskraven. Studier som har andra
teoretiska resurser skulle i detta fall sannolikt uppmärksamma andra aspekter. Resultaten från tidigare forskning
inom området visar också att lärare kan tillämpa formativ bedömning på en rad olika sätt: ”lärarcentrerat”,
”elevcentrerat”, ”ytligt”, ”fördjupat”, ”konvergent”, ”divergent” och ”instrumentellt” (t.ex. Black & Wiliam,
2009; Marshall & Drummond, 2006; Torrance & Pryor, 2001; Torrance, 2007). Huruvida dessa begrepp går in i
varandra eller inte är upp till en konfigurativ översikt att utforska. Resultaten växer alltså fram på en
konceptuell nivå i takt med att studierna analyseras och tolkas (Gough & Thomas, 2012).
Det går alltså att identifiera förhållandevis stora skillnader mellan systematiska översikter, vilka tenderar att
variera mellan ytterligheterna subjektiv idealism och naiv realism (Levinsson, 2013). De skiljelinjer som kan
identifieras mellan aggregativa och konfigurativa översikter ska dock inte förstås som att det existerar en tydlig
gräns mellan format som inbegriper kvalitativa respektive kvantitativa studier. Aggregering av kvalitativa
undersökningar förekommer, liksom konfigurering av kvantitativa data. Inom vårdvetenskap pekar till exempel
Barnett-Page och Thomas (2009) ut en rad systematiska översikter av kvalitativa studier som bygger på
realistiska antaganden. Många syntesmetoder som inbegriper olika former av statistiska analyser inbegriper
dessutom någon form av konfiguration i processen. Metaanalyser som innehåller regressioner, för att utforska
effekterna av en viss intervention i olika undergrupper av populationen, innefattar konfiguration av data. Ett
exempel skulle i fallet formativ bedömning kunna vara att effekterna utvärderas separat för olika formativa
strategier i undervisningen, som själv- och kamratbedömning, eller att utfallet av formativ bedömning studeras
relativt vilka gymnasieprogram som eleverna läser. Det finns dessutom format som utarbetats för att rymma
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både kvantitativa och kvalitativa studier, och dessa specifika metoder anpassas ofta efter både en aggregativ
och konfigurativ logik. I ett format som utarbetats vid EPPI-centret ingår både experimentella designer och så
kallade ”views studies”, vilka syftar till att kontextualisera effekterna av ett visst arbetssätt eller metod, genom
att undersöka för vem, i vilket sammanhang och varför den är effektiv (Oliver m.fl., 2005).
Det är alltså viktigt att understryka att det finns metoder som kan placeras in mitt emellan dessa båda
ytterligheter och att systematiska översikter överlag, även om tonvikten ofta ligger på den ena eller den andra
sidan, innehåller drag av båda dessa synteslogiker. Sammantaget är det emellertid så att det praktiska
översiktsarbetet skiljer sig åt beroende på om forskningsresultaten i huvudsak ska aggregeras eller konfigureras
för att besvara den aktuella forskningsfrågan. Arbetsprocessen i till exempel en statistisk metaanalys kräver
strategier och förfaranden som inte enkelt kan överföras eller tillämpas inom ramen för till exempel
metaetnografi eller narrativ begreppsanalys (Gough m.fl., 2012). Genomförandet av en systematisk översikt är
alltså starkt kopplat till översiktens frågeställning och den synteslogik som översikten svarar mot.

Arbetsprocessen i systematiska översikter
Systematiska översikter skiljer sig från traditionella översikter av forskningsresultat i det avseendet att
systematiska översikter genomförs utifrån formaliserade principer som avser att säkerställa transparens och
replikerbarhet (Davies, 2004; Sundberg, 2009). Inom utbildningsområdet i Sverige publicerar exempelvis
Vetenskapsrådet och Skolverket så kallade forsknings- och kunskapsöversikter vilka i flera fall kan betraktas
som traditionella översikter. Såväl internationellt som nationellt går närbesläktade format även att identifiera
inom det medicinska och sociala fältet (t.ex. vissa av SBU:s och Socialstyrelsens rapporter). Traditionella
översikter genomförs som regel av enskilda experter som får till uppdrag att sammanställa forskning inom ett
avgränsat område som de ofta själva är verksamma inom. Översikterna är ofta narrativa till sin karaktär, syftar
primärt till att skapa en överblick och behöver inte besvara en avgränsad fråga (Petticrew & Roberts, 2006). I
traditionella översikter är det relativt ovanligt att arbetsprocessen genomförs enligt en förbestämd metodik eller
redovisas på ett transparant vis. Dessa översikter följer alltså inte formaliserade och explicita principer i samma
utsträckning som systematiska översikter (Sundberg, 2009; Bohlin, 2010)16.
Enkelt uttryckt kännetecknas systematiska översikter av att en projektgrupp, med såväl metodologisk som
ämnesområdeskompetens representerad, ansvarar för genomförandet, ett särskilt sätt att formulera
forskningsfrågan, en omfattande litteratursökning, gallring av relevanta studier utifrån inkluderings- och
exkluderingskriterier, granskning av respektive studies relevans och kvalitet, samt av ett teoretiskt och
konceptuellt ramverk anpassat för kodning och syntes av den typ av studier som ingår (Gough m.fl., 2012).
Nedan följer en beskrivning av respektive processteg utan anspråk på en detaljerad redogörelse17. Särskild
uppmärksamhet ägnas åt skiljelinjer som kan identifieras mellan aggregativa och konfigurativa översikter.

Tillsättning av projektgrupp
I samband med att ett uppdrag är beslutat tillsätter ansvarig organisation en projektgrupp som står för det
praktiska genomförandet av översikten. Vid sidan av projektledare och forskare är ofta informationsspecialister
viktiga för att bistå med litteratursökning och i de fall arbetet baseras på kvantitativa analyser engageras även
statistiker (The Campbell Collaboration, 2014). Till projektet knyts som regel även en granskningsgrupp som
har till uppdrag att följa arbetsprocessen. Det ska alltså som regel finnas såväl metodologisk som
sakområdesexpertis representerad i genomförandet av en systematisk översikt (Davies, 2004). I genomförandet
av till exempel en Campbell-översikt granskas arbetsprocessen av forskargrupper vid Campbell Collaboration

16

Se Petticrew och Roberts (2006) för en genomgång av likheter och skillnader mellan olika typer av forskningsöversikter.

17

Vilka specifika processteg som inbegrips i systematiska översikter varierar dock mellan olika mäklarorganisationer. I de metodhandböcker som
refereras i detta avsnitt tillämpas det dessutom förhållandevis skilda definitioner av formatet systematisk översikt (jfr EPPI-Centre, 2010;
Higgins & Green, 2011; The Campbell Collaboration, 2014).
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centralt (The Campbell Collaboration, 2014). Potentiella brukare, intresseorganisationer, uppdragsgivare och
finansiärer är andra parter som i olika grad också brukar engageras (EPPI-Centre, 2010). Mäklarorganisationer
har i vissa fall interna organ, särskilda nämnder och råd, med uppdrag att granska vetenskaplig kvalitet samt
godkänna protokoll och manus (t.ex. SBU, 2013).

Formulering av forskningsfrågan
När ett uppdrag har antagits kan forskningsfrågan behöva omformuleras och preciseras för att bilda
utgångspunkt för en systematisk forskningsöversikt. Det är inte ovanligt att det genomförs förstudier inom det
aktuella kunskapsområdet för att få en uppfattning om vilka frågor som överhuvudtaget är möjliga att
undersöka. Beroende på frågans karaktär kan systematiska översikter antingen vara bredd- eller djupinriktade
(EPPI-Centre, 2010).
I aggregativa översikter tillämpas ofta den så kallade PICO-modellen för att precisera frågeställningen. Med
frågeställningens PICO (Population, Intervention, Comparision, Outcome,) avses en närmare definition av
population, intervention, jämförelsebetingelse och resultat (O’Connor, Green & Higgins, 2011). PICOmodellen kan utformas i flera olika varianter och även innehålla specifikationer av studiedesign, kontext och
tidpunkt för de aktuella studierna (jfr Davies, 2004). Ibland har uppdragsgivare instruerats att genomföra
beställningar med utgångspunkt tagen i denna modell.
I konfigurativa översikter, som drivs av frågeställningar som är mer utforskande till sin karaktär, är PICOmodellen av förklarliga skäl inte alltid tillämplig. Vid EPPI-centret ställs det till exempel forskningsfrågor i
systematiska översikter som inte enbart handlar om att testa eller utvärdera effekterna av en given intervention
(jfr Andrews, 2004). Hänsyn måste då alltså tas till andra dimensioner beroende på översiktens specifika
ändamål och frågeställning, som till exempel kontext och ansats (Oliver, Dickson & Newman, 2012). I vissa av
dessa översikter preciseras frågeställningarna dessutom längre fram i processen, i vissa fall i samband med att
tolknings- och analysarbetet har initierats.
Oavsett frågeställningens inriktning är det inte ovanligt att olika intressenter och potentiella brukare
engageras i denna fas av processen, bland annat för att frågan ska svara mot yrkesverksamhetens behov och
därmed stärka översiktens praktiska relevans (Rees & Oliver, 2012). När forskningsfrågan är formulerad
upprättas vanligtvis ett så kallat protokoll (”review protocol”) vilket utgörs av tydliga riktlinjer för
projektgruppens arbete och ska garantera att den överenskomna metodiken följs (The Campbell Collaboration,
2014). Om oklarheter uppstår under översiktsarbetet kan alltså projektgruppens medlemmar återvända till detta
protokoll (Gough, 2004). Detta protokoll granskas och godkänns, ofta av granskningsgruppen och
mäklarorganisationens interna organ. Huruvida detta protokoll ligger fast under processens gång eller utgör ett
levande dokument som justeras i takt med att översiktsarbetet utvecklas varierar mellan aggregativa och
konfigurativa översikter (Gough m.fl., 2012).

Sökning efter relevant litteratur
I nästa steg inleds en omfattande sökning i forskningslitteraturen av såväl publicerade som opublicerade verk,
som till exempel artiklar, böcker och konferensbidrag. I aggregativa översikter tillämpas det, ibland efter en
inledande testsökning och bedömning av sökordens precision och känslighet, som regel flera kompletterande
strategier för att säkerställa en så grundlig litteratursökning som möjligt. ”Citeringssökning”, ”kedjesökning”,
”handsökning” och sökning i ”grå litteratur” är exempel på kompletterande strategier (t.ex. The Campbell
Collaboration, 2014). Idealt avser aggregativa översikter att identifiera samtliga relevanta studier på området
utifrån ett på förhand definierat konceptuellt ramverk (Gough & Thomas, 2012). En alltför snäv sökning som
inte fångar majoriteten av de relevanta studierna på området anses riskera att ge upphov till ett snedvridet
resultat, så kallad ”publication bias”. I denna fas utgör även PICO-modellen ett hjälpmedel för att utveckla
sökstrategier och precisera adekvata sökord (Lefebvre, Manheimer & Glanville, 2011). Litteratursökningar kan
i vissa fall även genomföras i slutfasen av översikten för att kontrollera om det publicerats nya studier under
den tid som arbetet pågått.
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Översikter som betonar en konfigurerande synteslogik handlar inte primärt om att identifiera alla studier på
området. Enligt Gough och Thomas (2012) rör det sig istället ofta om en så kallad teoretisk (eller målinriktad)
sökstrategi som i första hand avser att finna tillräckligt många studier för att kunna åstadkomma en meningsfull
konfiguration i förhållande till den aktuella forskningsfrågan. Det kan dessutom vara så att upptäckten av
många liknande studier inte tillför något mervärde eller fördjupar kunskaperna. ”Mättnad” kan alltså uppstå i
konfigurativa översikter (EPPI-Centre, 2010). En enskild studie med ett unikt bidrag i sammanhanget kan
därmed potentiellt ha minst lika stort värde som en grupp likartade undersökningar beroende på översiktens
syfte; om den är inriktad på att utforska variationsvidd, avvikande fall, återkommande mönster eller en
kombination av dessa (Harden & Gough, 2012). I konfigurativa översikter är det inte heller ovanligt att nya
sökord uppstår i mötet med studierna inom det aktuella forskningsfältet och att litteratursökningar utförs
återkommande och relativt sent i översiktsarbetet (Brunton, Stansfield & Thomas, 2012). Det finns dock
exempel på konfigurativa översikter där litteratursökning enbart genomförs en gång.
Gemensamt för olika typer av systematiska översikter är dock att procedurerna för litteratursökning ska
redovisas på ett transparant och utförligt vis. Det handlar om att beskriva var sökningarna har skett, vilka
sökord och kombinationer av sökord som använts, samt utfallet av dessa sökningar (Hammerstrøm, Wade &
Jørgensen, 2010). Vanligtvis upprättas ett så kallat sökprotokoll för detta ändamål som bifogas i
dokumentationen av översikten (Davies, 2004). Generellt tillämpas det dubbelgranskning i detta steg, genom att
till exempel en eller flera representanter från granskningsgruppen utför en avgränsad del av den genomförda
sökningen och sedan jämför och kontrollerar utfallet.

Gallring och kodning
De enskilda studiernas relevans granskas sedan kritiskt utifrån uppställda inkluderings- och
exkluderingskriterier. Dessa kriterier är kopplade till översiktens frågeställning och kan röra aspekter som
publiceringsår, geografiskt område, population, ansats, metod, studiedesign och resultat. Studier som uppfyller
inkluderingskriterierna inbegrips i översikten, medan övriga studier exkluderas. När litteratursökningen
resulterar i ett stort antal träffar av potentiellt relevanta studier, vilket förefaller vara mer regel än undantag,
sker relevansbedömningen vanligtvis i två steg (Higgins & Deeks, 2011). Först genom att titel och abstrakt för
respektive studie granskas, och därefter genom att de kvarvarande studierna läses i fulltext.
I aggregativa översikter är kriterierna för gallringsförfarandet många gånger bestämda på förhand, och även
i detta steg kan PICO-modellen bilda utgångspunkt (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013, s. 21):
Tabell 1. Inkluderings- och exkluderingskriterier utifrån PICO
Spørsmålet: Vil antibiotikaprofylakse redusere sjansen for postoperatuve infeksjoner blant pasienter
som hofteopereres?
Inklusjonskriterier
Eksklusjonskriterier
Pasienter som hofteopereres (primært eller
Population
Andre operasjoner
ved reoperasjon)
Intervensjoner Antibiotikaprofylakse

Annen antibiotikabruk enn profulakse

Sammenlikning Placebo eller ingen profylakse

-

Utfall

Infeksjon i operasjonssåret bekreftet med
adekvate mikrobiologiske teknikker

Infeksjon som ikke er bekreftet

Studiedesign

Randomiserte kontrollerte forsøk

Ikke-randomiserte studier

Inom ramen för konfigurativa översikter kan inkluderings- och exkluderingskriterier bestämmas på ett allmänt
plan, men de behöver ofta vara öppna för förändring. Kriterierna preciseras ibland under själva gallringen och i
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samband med att respektive studie kvalitetsgranskas (Gough m.fl., 2012). Gemensamt för olika typer av
översikter är dock att grunderna för urvalet ska redovisas utförligt, samt att såväl inkluderade som exkluderade
studier dokumenteras.
Kodningen av respektive studie påbörjas som regel i samband med gallringen i syfte att upprätta ett
strukturerat underlag av studier som kan relevans- och kvalitetsbedömas (EPPI-Centre, 2010). Kodningen kan
omfatta såväl allmänna som specifika karaktäristiska beroende på översiktens frågeställning. Syftet är att skapa
en detaljerad karta och beskrivning av vilka studier som finns inom det aktuella forskningsfältet. På så vis
klargörs det ofta vilka syntesmetoder som är möjliga att använda och denna kartläggning bildar även bakgrund
mot vilken resultaten av översikten kan tolkas och analyseras (Oliver & Sutcliffe, 2012). Dubbelgranskning är
vanligt förekommande i samband med gallrings- och kodningsförfarandet.
I aggregativa översikter kodas de inkluderande studierna för att upprätta en karta, men kodningen syftar
även till att extrahera relevant information, ofta numeriska data, som bildar underlag för syntesen (Higgins &
Deeks, 2011). Denna information tabelleras utifrån kategorier som i regel är givna på förhand baserat på det
konceptuella ramverk som till exempel PICO-modellen ger upphov till. I denna fas tillämpas det ofta särskilda
mjukvaror, verktyg och mallar.
I konfigurativa översikter arbetas beskrivningskategorierna istället fram under processen gång och kräver
därför ett fortlöpande tolknings- och analysarbete av projektgruppen (Oliver & Sutcliffe, 2012). Syntesen,
själva konfigurationen av studierna, påbörjas alltså redan i denna fas. I takt med att ”mättnaden” ökar bildar
dessa kategorier efterhand översiktens resultat. Det ställs dessutom ofta krav på att detta beskrivningsarbete,
som oftast hanterar empiriskt material i textform, ska bevara relationerna till den ursprungliga innebörden i det
empiriska materialet. I en del konfigurativa översikter upparbetas det därför första-, andra-, och
tredjeordningens beskrivningskategorier för att bilda sammanhängande helheter av de funna studierna,
samtidigt som relationerna till det empiriska materialet förblir tydliga.

Kvalitetsbedömning och syntes
I nästa steg kvalitetsbedöms de studier som motsvarar inkluderingskriterierna. Studiens kvalitet kan dock i sig
utgöra ett urvalskriterium i systematiska översikter. När det gäller aggregativa översikter som inbegriper
kvantitativa data har det upparbetats förhållandevis tydliga bedömningsgrunder för att granska respektive
studies kvalitet. Inom ramen för Cochrane- och Campbell-samarbetena har det utarbetats särskilda verktyg
bedömningsmallar för att granska till exempel RCT:er, kvasi-experimentella designer samt observationsstudier
(t.ex. The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias). Det finns även särskilda bedömningsmallar
anpassade för forskningsöversikter i de fall de inbegrips (t.ex. Shea, 2007). I aggregativa översikter är syftet
med kvalitetsbedömning att undvika olika former av snedvridningar (”bias”) som kan vara relaterade till urval,
behandling, blindning, bortfall och rapportering (Higgins, Altman & Sterne, 2011). Kvalitetsbedömningen
utgör dessutom ofta ett förarbete till den sammanvägda evidensgradering som vanligtvis sker efter syntesen.
Bland konfigurativa översikter förefaller det finnas relativt stora variationer mellan hur
kvalitetsbedömningen kan gå till, vilket även är utmärkande för området som rör synteser av kvalitativa studier
i stort (Barnett-Page & Thomas, 2009). Inom EPPI-centrets (2010) verksamhet finns det utarbetade verktyg för
kvalitetsbedömning, men de behöver som regel anpassas beroende på typ av systematisk översikt och
forskningsfråga. Respektive studie granskas i både allmänna och specifika termer utifrån frågor som rör om
undersökningen i sig själv är trovärdig baserat på studiens egna metodologiska förutsättningar, om studiens
design och analys är relevant för översiktens specifika fokus, samt om studiens innehåll är i linje med
översiktens aktuella frågeställning (jfr Gough m.fl., 2012). Inom det medicinska området har det även
utarbetats bedömningsmallar för kvalitativa studier (Noyes m.fl., 2011). I konfigurativa översikter är det
övergripande syftet dock att värdera respektive studies unika bidrag till forskningsfrågan, vilket först anses visa
sig i samband med syntesarbetet och i relation till övriga studier inom området (Harden & Gough, 2012).
Syntesen av resultaten varierar som sagt beroende på översiktens filosofiska grundantagande, frågeställning
och viss mån även om det är kvantitativa eller kvalitativa studier som inbegrips (Gough & Thomas, 2012) eller
både och (t.ex. Oliver m.fl., 2005). Inom Cochrane- och Campbell-samarbetena är metaanalys den metod som
tillämpas i första hand (Higgins & Green, 2011; The Campbell Collaboration, 2014). I de fall underlaget
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bedöms vara alldeles för heterogent för metaanalys kan andra syntesmetoder övervägas, som aggregering av
studier i undergrupper. I vissa fall tillämpas en narrativ syntes som även den kan följa en aggregativ logik (t.ex.
Gustafsson m.fl., 2010), men ett alldeles för heterogent underlag kan även utmynna i enbart en beskrivning av
studierna på området.
I konfigurativa översikter finns det vid sidan av metaetnografi och narrativ begreppsanalys även andra typer
av syntesmetoder, varav meta-study, meta-narrative, och critical interpretive synthesis är några exempel
(Barnett-Page & Thomas 2009). Det finns förhållandevis stora skillnader mellan dessa format. Metaetnografi,
som kan placeras i en tolkande forskningstradition, har till exempel främst tillämpats för att syntetisera
kvalitativa studier, medan critical interpretive syntheses, som utvecklats inom en kritisk forskningstradition,
inkluderar såväl kvalitativa som kvantitativa studier (Dixon-Woods, 2006).

Sammanvägd evidensstyrka
En systematisk översikt avslutas ofta med en så kallad evidensgradering, vilket utgörs av en sammanvägd
bedömning av hur starkt det vetenskapliga underlaget är. I aggregativa översikter är det internationellt
utarbetade GRADE-systemet vanligt förekommande. GRADE har utvecklats av GRADE Working Group18 och
tillämpas bland annat inom WHO och Cochrane-samarbetet (Schünemann m.fl., 2011). Enligt GRADE görs det
först en preliminär bedömning av evidensstyrkan som enbart baseras på studiedesign. RCT:er utgör ett starkt
vetenskapligt underlag, medan observationsstudier bedöms som ett svagt underlag. Bedömningen kan efter
granskning och datasyntes sedan justeras beroende på faktorer som anses kunna påverka tillförlitligheten.
Nedgradering kan ske på grund av bristande kvalitet, överförbarhet, samstämmighet, statistisk precision samt
risk för publikationsbias. Uppgradering av evidensstyrka kan göras då observationsstudier visar på en mycket
stark effekt eller om sambandet förefaller ha underskattats. Skälen till varför den preliminära evidenstyrkan
justerats ska tydligt framgå i dokumentationen. Den sammanvägda evidensgraderingen bygger sedan på en
fyrgradig skala som går från starkt, måttligt starkt, svagt till mycket svagt vetenskapligt underlag.
När det gäller evidensgradering av kvalitativa studier håller GRADE-systemet på att utvecklas (SBU, 2013).
Inom utbildningsområdet finns det mäklarorganisationer som förordar en liknande hierarki, framförallt för att
evidensbegreppet annars anses riskera att förlora sin innebörd (Davies, 2004; Slavin, 2008). Vid EPPI-centret,
som intar en pluralistisk hållning, förordas dock ett vidgat evidensbegrepp som inte bygger på en förbestämd
rangordning baserat på studiedesign. EPPI-centrets (2010) principer för kvalitetsbedömning, som beskrivs
ovan, kan användas till att åstadkomma en sammanvägd bedömning av det vetenskapliga underlaget, vilket då
sker på en skala från låg, medel till hög evidensstyrka.

Övergripande skiljelinjer
Det går alltså att identifiera förhållandevis stora skillnader när det kommer till hur en systematisk översikt kan
genomföras. Det praktiska arbetet i aggregativa respektive konfigurativa översikter skiljer sig åt när det
kommer till 1) frågeställning: när och hur frågan utformas beroende på översiktens relation till teori, om syftet
är att testa, utforska eller generera teori 2) litteratursökning: vilka strategier som tillämpas och vad de ytterst
syftar till, om avsikten är att hitta samtliga eller tillräckligt många studier inom det aktuella området; 3)
gallring: i vilken grad urvalskriterierna är förbestämda eller anpassas beroende på de undersökningar som
påträffas; 4) underlag och kodning: vilken typ av studier som ingår, om det i huvudsak är numeriska data eller
text som extraheras, samt hur detta material framställs och bearbetas, 5) kvalitetsbedömning: utifrån vilka
antaganden och principer som denna granskning genomförs, om det handlar om att undvika ”bias” eller om att
värdera respektive studies unika bidrag; 6) evidensgradering: om gradering överhuvudtaget genomförs och vad

18

Se hemsidan för GRADE working group för en mer utförlig beskrivning av detta evidensgraderingssystem. Hämtad 2014-09-23 från:
http://www.gradeworkinggroup.org/index.htm
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som då räknas som evidens, om det finns en bestämd evidenshierarki eller inte: 7) produkt, om syntesen av
studierna utmynnar i (framväxande) begrepp eller (säkerställda) empiriska resultat.
Aggregativa översikter ska alltså idealt utformas ”a priori”. Även om undantag finns ska alltså processtegen
fastställas på en förhållandevis detaljerad nivå innan själva arbetet påbörjas. Konfigurativa översikter är i
jämförelse betydligt mer utforskande och iterativa till sin karaktär. Arbetsprocessen bestäms alltså inte på
förhand i samma utsträckning. Den utvecklas och anpassas istället fortlöpande beroende på vilka studier som
påträffas. Processtegen går dessutom ofta in i varandra på olika vis. I en konfigurativ översikt kan till exempel
kvalitetsbedömning och syntes inte avskiljas på ett enkelt vis eftersom värdet av respektive studie först visar sig
i ljuset av de övriga undersökningarna inom området. En annan utmärkande skillnad rör när tolkning och analys
kommer in i processen. I aggregativa översikter sker tolkning och analys framförallt i den inledande och
avslutande fasen, medan dessa båda aspekter är nödvändiga för att åstadkomma en syntes av studierna i en
konfigurativ översikt.
Sammantaget bildar de övergripande skiljelinjer som kan identifieras mellan aggregativa respektive
konfigurativa översikter ett teoretiskt ramverk som kan användas för att beskriva och analysera olika format (se
figur 2).

Figur 2. Skillnader mellan aggregativa och konfigurativa översikter (Gough m.fl., 2012)
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RESULTAT
I följande avsnitt presenteras de format för kartläggning och sammanställning av forskningsresultat som
identifierats i Norden. Exempel på publikationer från respektive mäklarorganisation används för att illustrera
utmärkande drag. Särskilt uppmärksammas i vilken grad som respektive format bygger på den systematiska
översiktens metodik. Frågor om hur validitet och reliabilitet hanteras i olika typer av kartläggningar och
sammanställningar behandlas även.

Kunnskapssenter for helsetjenesten
Verksamheten vid Kunnskapssenter for helsetjenesten styrs till stor del av externa uppdrag. Majoriteten av
dessa uppdrag kommer från Hälsodepartementet, men även regionala hälsomyndigheter, andra delar av
förvaltningen, samt patient- och yrkesorganisationer utgör beställare. Vissa projekt startas internt.
Kunnskapssenter utarbetar även systematiska översikter inom ramen för Cochrane- och Campbell-samarbetena.
Fokus är särskilt på frågor inom hälsoområdet där det råder oenighet eller finns tvivel om effekterna av en viss
behandling eller ett visst tilltag, om det förekommer stora geografiska variationer nationellt, eller om det angår
ett stort antal patienter.
Kunnskapssenter ger ut en rad olika produkter: 1) systematisk oversikt; 2) metodevurdering; 3) prioriterte
systematiske oversikter eller metode-vurderinger; 4) metodevarsel; 5) hurtigoversikt; 6) systematisk
litteratursøk med sortering; 7) omtale av forskningsresultater; samt 8) Cochrane- eller Campbell-oversikt.
Dessa format uppfyller dock i varierande grad metodiken för systematisk översikt (se Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten, 2013 s. 12). Alla projekt har emellertid en intern projektledare som är
ansvarig for processen. Avdelningsdirektörerna är ansvariga för att ge vägledning inom ämnesområdet eller vid
behov tillsätta sådan kompetens. Även Kunnskapssenters bibliotekarier spelar en central roll när det gäller
utarbetning av sökstrategier och i sökningar efter relevanta studier. Statistiker bidrar som regel också i många
projekt, framförallt när det är aktuellt med kvantitativa analyser.
Vid Kunnskapssenter följer genomförandet av systematisk översikter internationella standarder, för
arbetsmetodik, värdering och rapportering av systematiska översikter, baserat på handböcker utgivna av Centre
for Reviews and Dissemination och The Cochrane Collaboration. PICO-modellen tillämpas för
uppdragsformulering och evidensgradering sker med hjälp av GRADE-systemet. Det ställs dessutom krav på
samverkan med extern grupp, dubbelgranskning i flera av processtegen, intern och extern värdering av
projektplan och manus av personer med områdeskompetens, samt godkännande av manus av KO-ledarmötet.
Arbetet genomförs och dokumenteras enligt följande steg.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Formulere sporsmål
Soke efter litteratur
Velge ut studier
Vurdere studiens metodiska kvalitet
Hente ut data, sammenstille og gradera
Skrive rapport
Fagfellevurdere, godkjenne og publisere

Kunnskapssenter genomför även kartläggningar och sammanställningar som innebär vissa avsteg från denna
metodik. Systematisk litteratursøk med sortering är en typ av kartläggning som bland annat genomförs för att
undersöka om det finns effektstudier inom ett kunskapsområde och kan därmed bilda utgångspunkt för en mer
preciserad beställning av en systematisk översikt. Denna kartläggning innehåller dock varken syntes eller
evidensgradering (processteg 5). I de fall då uppdragsgivaren har relativt snäva tidsramar genomför
Kunnskapssenter hurtigoversikter vilka bland annat kännetecknas av en begränsad litteratursökning (processteg
2).
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Hurtigoversikt
En hurtigoversikt beskrivs som resultatet av en förhållandevis snabb process, en aktivitet med kort tidsfrist för
att kartlägga och sammanställa forskningsresultat (jfr rapid review). De utmärks framförallt av en mindre
omfattande metodik jämfört med den som återfinns i systematiska översikter. Det kan till exempel innebära ett
begränsat kartläggningsarbete med litteratursökning i ett mindre antal databaser. Dubbelgranskning i samband
med gallrings- och kodningsförfarandet förekommer i vissa fall. Hurtigoversikter har dock som regel en enklare
intern kvalitetsbedömning och slutprodukten brukar även värderas av externa personer med kompetens inom
det aktuella ämnesområdet. En hurtigoversikt behöver inte innefatta en evidensgradering av studierna. Ett
protokoll för internt bruk rekommenderas, men till skillnad från systematiska översikter värderas inte denna
externt. Hurtigoversikter publiceras i rapportform med en kort sammanfattning av ”key messages” på engelska.
Det publiceras även en tresidig sammanfattning som redogör för bakgrund, metod, resultat och slutsats.
Manuset godkänns av avdelningsdirektören. En sökning på formatet ”hurtigoversikt” i Kunnskapssenters
databas resulterade i följande träffar:
Frønsdal, K. B., Lauvrak, V. & Fure, B. (2013). HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2. Hämtad
2014-09-30 från: http://www.kunnskapssenter.no/publikasjoner/hba1c-som-diagnostisk-kriterium-fordiabetes-type-2
Vist, G. E., Austvoll-Dahlgren A., Ringerike, T. & Johansen, M. (2012). Effekter av finansielle insentiver for
tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten. Hämtad 2014-09-30 från: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekter-av-finansielle-insentiver-for-tjenesteytere-i-helse-og-omsorgstjenesten
Forsetlund, L., Lidal, I. B., Mathisen, M., Berg R. C. & Vist, G. E. (2012). Effekt av å innføre et felles nasjonalt
nødnummer for helsetjeneste, brann og politi. Hämtad 2014-09-30 från:
http://www.kunnskapssenter.no/publikasjoner/effekt-av-å-innføre-et-felles-nasjonalt-nødnummer-forhelsetjeneste-brann-og-politi
Denison, E. (2011). Hvilke virkemidler i kampanjer er mest suksessrike for å få tobakksbrukere til å slutte?
Hämtad 2014-09-30 från: http://www.kunnskapssenter.no/publikasjoner/hvilke-virkemidler-i-kampanjer-ermest-suksessrike-for-å-få-tobakksbrukere-til-å-slutte
Dalsbø, T. K., Håvelsrud, K., Harboe, I., Reinar L. M., Mørland, B. & Jamtvedt, G. (2011).
Forskningsdokumentasjonen for heroinassistert behandling til personer med kronisk heroinavhengighet.
Hämtad 2014-09-30 från: http://www.kunnskapssenter.no/publikasjoner/forskningsdokumentasjonen-forheroinassistert-behandling-til-personer-med-kronisk-heroinavhengighet
Fretheim, A. & Bretthauer, M. (2010). Resultater fra kliniske effektstudier av screening for kolorektal kreft:
hurtigoversikt. Hämtad 2014-09-30 från: http://www.kunnskapssenter.no/publikasjoner/resultater-frakliniske-effektstudier-av-screening-for-kolorektal-kreft-hurtigoversikt
Majoriteten av dessa hurtigoversikter syftar till effektutvärdering och bygger i huvudsak på en aggregativ
metodik. Det är till exempel fallet i Fretheim och Bretthauser (2010) som är en översikt av studier som
genomförts på de två dominerande screeningmetoderna som används för att upptäcka och förebygga dödsfall
till följd av kolorektal cancer. Sökstrategierna har i denna hurtigoversikt framförallt utformats på grundval av
redan kända översikter och studier på området. Å ena sidan bygger arbetet på en genomförd Cochrane-översikt,
som innefattar fyra RCT:er av en screeningmetod som undersöker förekomsten av ockult blod i avföringen. Å
andra sidan har granskningsgruppen genomfört en metaanalys baserat på tre RCT:er av en annan
screeningmetod, så kallad Sigmoidoskopi. Kvalitetsbedömning av studierna sker med hjälp av GRADEsystemet. Den samlade dokumentationen kring respektive screeningmetod relateras till varandra och utmynnar
sedan i ett antal slutsatser och rekommendationer.
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Merparten av hurtigoversikterna kan beskrivas som en kartläggning med syntes. Det finns dock
hurtigoversikter som beroende på studierna inom det aktuella kunskapsområdet avstår från att syntetisera det
insamlade underlaget. I till exempel Forsetlund m.fl. (2012), som undersöker effekten av att införa ett
gemensamt nödnummer till sjukvård, brandkår och polis, bedöms studierna på området vara alldeles för
heterogena och dessutom innehålla data som inte passar för metaanalys. Med hjälp av GRADE identifieras
dessutom flera metodologiska brister. Ingen av studierna har kontrollgrupp och risken att systematiska fel
inverkar på resultaten anses vara övervägande. Respektive studie beskrivs istället, vad det gäller genomförande
och resultat, och den samlade dokumentationen relateras till forskningsfrågan. Underlaget i den aktuella
hurtigoversikten bedöms dock, på grundval av de metodologiska bristerna, inte utgöra en tillräcklig
vetenskaplig grund för att dra några slutsatser i frågan. Författarna efterlyser istället mer tillförlitliga
studiedesigner för att kunna uttala sig om effekterna av att införa ett gemensamt nödnummer.
I de fall då litteratursökningen resulterar i en heterogen grupp av undersökningar eller när studierna bedöms
vara av bristande kvalitet för att kunna dra slutsatser om orsakssamband, inriktas hurtigoversikten alltså på att
beskriva undersökningarna på området. Det förefaller alltså inte som att det tillämpas alternativa syntesmetoder
för att sammanställa relativt heterogena grupper av studier. Det finns emellertid konfigurativa drag i
hurtigoversikterna. I till exempel Vist m.fl. (2012) och Dalsbø m.fl. (2011) syntetiseras resultaten i olika
undergrupper.

Systematisk litteratursøk med sortering
Systematisk litteratursøk med sortering är resultatet av en grundlig litteratursökning som följs av en
kategorisering av funna studier i olika undergrupper. Detta format följer överlag Kunnskapssenters metodik för
systematiska översikter när det kommer till litteratursökning och gallring (processteg 2 och 3). Flera
kompletterande sökstrategier tillämpas som regel, men läsning begränsas dock till titel och sammanfattning av
respektive studie. Beroende på uppdragsformuleringen kan frågeställningens PICO vara mer eller mindre
preciserat. En systematisk litteratursøk med sortering kan därmed vara ”bred” och utforska om det
överhuvudtaget finns någon effektforskning av hög kvalitet på ett förhållandevis stort fält. Men de kan även
vara ”smala” och bygga på redan genomförda kartläggningar för att få reda på om det utförts några nya studier
inom ett mer avgränsat kunskapsområde.
Principerna för att kategorisera studierna i undergrupper varierar. Undergrupperna kan baseras på allt från
allmänna karaktäristika som utgivningsår, typ av publikation, ursprungsland, syfte, frågeställning och
studiedesign, till mer specifika aspekter beträffande population, intervention, kontrollbetingelse och utfall.
Utöver detta sker det alltså ingen vidare analys eller sammanfattning av studierna som utmynnar i slutsatser
eller rekommendationer. Det tillämpas vanligtvis dubbelgranskning i samband med litteratursökning, gallring
och kategorisering, men det genomförs ingen kvalitetsbedömning eller gradering av de funna studierna
(processteg 4 och 5). Externa grupper används inte heller för värdering av projektplan och manus. Det färdiga
manuset godkänns av avdelningsdirektören.
Systematisk litteratursøk med sortering publiceras i rapportform som inkluderar ”key messages” på
engelska. Kartläggningsarbetet redovisas utförligt vad det gäller sökstrategier, kodnings- och
kategoriseringsscheman. En sökning på formatet ”systematisk litteratursøk med sortering” i Kunnskapssenters
databas resulterade i 29 träffar, och nedan följer ett urval av dessa som tillsammans illustrerar den variation
som uppmärksammats ovan:
Dalsbø T. K., Kirkehei, I. & Dahm, K.T. (2014). Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med
demens – oppdatert systematisk litteratursøk. Hämtad 2014-09-30 från: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekten-av-tilrettelagt-dagsentertilbud-til-personer-med-demens--21864
Blaasvær, N. & Johansen, S. (2014). Rehabilitering av kvinner i fengsel. Hämtad 2014-09-30 från:
http://www.kunnskapssenter.no/publikasjoner/rehabilitering-av-kvinner-i-fengsel
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Dalsbø, T. K., Gundersen, M. & Reinar, L. M. (2013). Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn –
systematisk litteratursøk med sortert referanseliste. Hämtad 2014-09-30 från:
http://www.kunnskapssenter.no/publikasjoner/effekt-av-behandling-for-angst-og-depresjon-hos-barnsystematisk-litteratursøk-med-sortert-referanseliste
Munthe-Kaas, H. M., Kurtze, N. & Hammerstrøm, K. T. (2012). Systematic mapping of research on voluntary
mentoring programs for adults. Hämtad 2014-09-30 från: http://www.kunnskapssenter.no/
publikasjoner/systematic-mapping-of-research-on-voluntary-mentoring-programs-for-adults
Holte, H. H. & Mathisen, M. (2012). Forebygging av allergi hos barn. Hämtad 2014-09-30 från:
http://www.kunnskapssenter.no/publikasjoner/forebygging-av-allergi-hos-barn
Ringerike, T., Sæterdal, I., Gundersen, M. W. & Sundal, J. (2011) Antibiotika ved nevroborreliose –
systematisk litteratursøk med sortert referanseliste. Hämtad 2014-09-30 från: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/antibiotikabehandling-ved-nevroborreliose
Munthe-Kaas, Kurtze och Hammerstrøm, (2012) utgör ett exempel på en bred systematisk litteratursøk med
sortering som utforskar ett förhållandevis stort område och som är planerad att bilda utgångspunkt för en mer
preciserad beställning av en systematisk översikt. Kartläggningen har genomförts på uppdrag av Integreringsoch mangfaldsdirektoratet som bestställt en systematisk litteratursøk med sortering som belyser frivilliga
mentorsprogram for vuxna. Litteratursökningar har genomförts i en rad databaser (PsychInfo, OvidMedline,
EMBASE, ISI Web of Science, ERIC, Sociological Abstracts, Social Work Abstracts, Pilots, Bibsys, Libris,
Social Care Online, Campbell Library, Cochrane Library). Sökningar efter ”grå litteratur” genomfördes på
OpenGrey, SSRN, andra relevanta webbsidor samt via Google och Google Scholar. Totalt identifierades 4148
referenser som efter kontroll av dubbletter och gallring, baserat på läsning av titel och abstrakt, reducerades till
totalt 91 studier vilka inkluderades och kodades med förbestämda nyckelord för studiedesign, målgrupp,
intervention och utfall. Dubbelgranskning har tillämpats i gallrings- och kodningsförfarandet för att säkerställa
medbedömarreliabilitet. I resultatet sorteras varje studie efter typ av publikation, land, syfte, studiedesign
(undersökningsgrupp, ålder, kön, målgrupp) och intervention (leverantör, syfte och utfall). Författarna har alltså
inte värderat studiernas metodiska kvalitet eller sammanställt resultat och slutsatser baserat på studierna i
kartläggningen.
Dalsbø, Kirkehei och Dahm (2014) är exempel på en smal systematisk litteratursøk med sortering som
bygger på resultaten av en redan genomförd översikt inom området. Kunnskapssenter sammanställde under
2011 forskning om effekter av särskild dagverksamhet for personer med demens. De inkluderade studiernas
resultat bedömdes då som motsägelsefulla och undersökningarna ansågs dessutom överlag vara av låg eller
mycket låg kvalitet. Det bedömdes därmed som osäkert om särskild dagverksamhet bland annat kan förebygga
sjukhusinläggning eller leda till mindre beteendeproblem bland personer med demens. Hälsodirektoratet gav
därför Kunnskapssenter i uppgift att uppdatera översikten från 2011 genom en systematisk litteratursøk med
sortering. En informationsspecialist replikerade de sökningar som genomfördes 2011 fast med avgränsningar
gällande tidsperiod, vilken sträckte sig från 2010 och framåt. Sökningar genomfördes i flera databaser
(MEDLINE, PsycINFO, AMED, Cochrane Library, CRD databases, ISI Web of Science, SveMed och British
Nursing Index) vilket resulterade i totalt 764 träffar. Två personer granskade alla referenser baserat på läsning
av titel och abstrakt. Ingen studie bedömdes dock som relevant i förhållande till de uppställda
inkluderingskriterierna.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens genomför systematiska översikter framförallt på uppdrag av den svenska regeringen. Vissa
översikter initieras internt i anslutning till Socialstyrelsens arbete med kunskapsstöd och rekommendationer.
Genomförandet av en systematisk översikt följer etablerade internationella standarder för arbetsmetodik,
värdering och rapportering, huvudsakligen baserat på Cochrane-formatets principer och rutiner.
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Uppdragsformulering sker utifrån PICO-modellen och evidensgradering med hjälp av GRADE-systemet.
Socialstyrelsen har även tagit fram särskilda mallar för att granska tillförlitligheten hos olika studietyper baserat
på handböcker utgivna av Cochrane Collaboration. Arbetet genomförs och dokumenteras enligt nedanstående
processteg (Socialstyrelsen, 2014):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Förstudie, beslut om systematisk översikt eller kartläggning
Specifikation av frågeställning och metod
Systematisk litteratursökning
Urval av studier utifrån frågeställningen
Granskning av de inkluderade studiernas tillförlitlighet
Informations- och dataextraktion
Datasyntes
Evidensgradering
Rapportskrivning; eventuell överlämning till annan process
Publicering
Dokumentation, erfarenhetsåterföring och förvaltning

När det saknas tillräckligt med underlag eller som ett förarbete till en systematisk översikt genomför
Socialstyrelsen även kartläggningar. Enligt Socialstyrelsens rutiner ska en kartläggning följa metodiken för
systematisk översikt i så stor utsträckning som möjligt. Även förstudien (processteg 1), som ligger till grund för
beslut om genomförande av systematisk översikt eller kartläggning, kan betraktas som en form av kartläggning.

Förstudie
Inför uppstarten av en systematisk översikt initierar projektledaren en förstudie. Förstudiens syfte och
omfattning varierar beroende på uppdragets inriktning och befintlig insikt i det aktuella kunskapsområdet. Det
kan exempelvis handla om att få kunskap om den terminologi som används på fältet eller om karaktären på den
forskning som genomförts nationellt och internationellt. Detta arbete innefattar litteratursökning genomförd av
en informationsspecialist samt ibland även konsultation av intern eller extern områdesexpertis. Förstudien kan
betraktas som en särskild form av kartläggning, ett sorts stickprov, vars huvudsakliga syfte är att undersöka om
det är lämpligt att genomföra en systematisk översikt eller kartläggning för en viss frågeställning.
Socialstyrelsens erfarenheter är att förstudien underlättar planering och genomförande av kommande
kunskapsöversikt. Förstudien utmynnar inte i en rapport, men resultaten dokumenteras som en PM, vilken
sammanställs av projektledaren i samarbete med informationsspecialisten, och godkänns av enhetschefen.
Denna ska innefatta en kort beskrivning av vad som genomförts, litteratursökningar och eventuell konsultation
med experter, vad som framkommit, beslut om systematisk översikt, kartläggning eller om området ska lämnas
utan åtgärd, samt en motivering till detta beslut.

Systematisk kartläggning
Det övergripande syftet med Socialstyrelsens kartläggningar är att relativt snabbt ge en överskådlig bild av
begreppsapparat och forskningsaktivitet inom ett avgränsat kunskapsområde. Enligt Socialstyrelsens rutiner ska
arbetet med kartläggningar alltså följa de processteg som vägleder genomförandet av en systematisk översikt i
den grad det är möjligt inom uppdragets ramar. Granskning av tillförlitligheten hos de funna studierna
(processteg 5) görs dock i mindre och varierande utsträckning. Datasyntes och evidensgradering (processteg 7
och 8) genomförs inte. I de fall olika typer av forskningsöversikter granskas inom ramen för kartläggningar
används särskilda verktyg för detta ändamål (Socialstyrelsen, 2012a, s. 69-83). I vissa kartläggningar kan dock
uppdragets tidsramar kräva en förhållandevis snabb inventering av kunskapsområdet, vilket av förklarliga skäl
kräver avsteg från metodiken, exempelvis genom att litteratursökningarna blir mindre omfattande.
Systematiska kartläggningar ska dock eftersträva att följa den systematiska översiktens metodik i så stor
utsträckning som möjligt. Detta innebär att projektplan för kartläggningsarbetet har godkänts av projektgrupp,
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enhetschef och diarieförts innan litteratursökning påbörjats, litteratursökning i minst två relevanta
referensdatabaser, dubbelgranskning av minst en femtedel av abstrakts och fulltextartiklar i urvalsförfarandet,
och samtliga inkluderade studier. Slutgranskning av manus ska ske av minst två interna och två externa
personer med relevant metodologisk och ämnesområdeskompetens.
Socialstyrelsens kartläggningar publiceras på Kunskapsguidens webbsida, där för övrigt även publikationer
från det tidigare Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) och Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU) är sökbara. Nedan följer ett urval av dessa som bland annat belyser den nämnda variation
som kan identifieras när det kommer till i vilken utsträckning som kartläggningarna följer den systematiska
översiktens metodik:
Socialstyrelsen. (2012a). Organisering av vård och omsorg för de mest sjuka äldre – en kartläggning av
översikter. Hämtad 2014-09-03 från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-13
Socialstyrelsen. (2012b). Metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och psykiatri – en
kartläggning av forskning och praktik. Hämtad 2014-09-03 från:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer 2011/2011-12-20
Socialstyrelsen. (2011). Insatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. En kartläggning och
granskning av interventioner. Hämtad 2014-09-03 från: http://www.socialstyrelsen.se/publikaioner2011/2011-9-9
Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete. (2009). Boendeformer och beoendeinsatser för personer
med psykiska funktionshinder. Systematisk kartläggning av publikationer 1980-2007. Hämtad 2014-09-03
från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-156
Socialstyrelsens (2011) kartläggning av interventioner för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem följer
överlag metodiken för systematisk översikt (processteg 1-5). Syftet med denna kartläggning är dels att granska
utvärderade interventioner, men också att sammanställa och beskriva manualbaserade interventioner för
våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem som ännu inte utvärderats. Litteratursökningar har genomförts vid
två tidpunkter. Den första ägde rum våren 2009 där sökningar utfördes i åtta databaser (Assia, Campbell
library, Cinahl, Cochrane library, Kvinnsam, Psycinfo, Pubmed, Sociological Abstracts, Social Science
Abstracts). Hösten 2011 upprepades sökningarna i samma databaser för att identifiera nytillkomna studier.
Forskare och ämnesexperter kontaktades för att få information om pågående eller avslutade studier. Alla
referenslistor i de publikationer som gick vidare till fulltextläsningen lästes igenom. Vidare genomsöktes alla
abstrakts som publicerats (från 2007 till januari 2011) i tidskriften Journal of Substance Abuse Treatment,
vilken publicerat flera av de artiklar som inkluderades till fulltextläsningen.
Sökstragierna resulterade i ett relativt stort antal referenser. Efter en första gallring, baserat på läsning av
titel och abstrakt, inkluderades 161 publikationer till fulltextläsning. Endast en studie uppfyllde kraven för att
kvalitetsgranskas angående tillförlitlighet och behandling i det andra steget av gallringen. Till denna studie hör
en manual och ytterligare sex manualer återfanns vid sökningarna, vilket gör att sammanlagt åtta publikationer
ingår i kartläggningen. Medbedömning och dubbelgranskning har tillämpats i såväl litteratursökning som
gallringsförfarande.
I nästa steg granskades den utvärderingsstudie som uppfyllde inkluderingskriterierna. Manualerna
genomgick inte denna fas eftersom dessa inte innehöll någon utvärdering av de beskrivna interventionerna
relativt den aktuella målgruppen. Granskningen genomfördes av två oberoende personer parallellt, med stöd av
den granskningsmall som Socialstyrelsen använder för att granska primärstudier som utvärderar effekter av
interventioner. I kartläggningen beskrivs sedan de inkluderade interventionerna (RPRS, Seeking Safety,
TREM, TRIAD, ATRIUM, WIT, BCT) med fokus på målgrupp, syfte, innehåll och form. Sammanfattningsvis
konstaterar författarna att bristen på utvärderingar av interventioner för målgruppen våldsutsatta kvinnor med
missbruksproblem är stor och att det finns ett betydande behov av fler utvärderingar inom området. Det
påpekas dock att bristen på utvärderingar inte får blandas ihop med att det inte finns effektiva metoder. De

KARTLÄGGNING OCH SAMMANSTÄLLNING AV FORSKNING I NORDEN

34

flesta interventioner för målgruppen har ännu inte utvärderats på ett sådant sätt att det går att uttala sig om
effekten. Men mot denna bakgrund anses resultatet av kartläggningen inte ge något starkt stöd för att föreslå
lämpliga interventioner inom området i Sverige.
Socialstyrelsens (2012a) kartläggning av organisering av vård och omsorg för de mest sjuka äldre är ett
exempel på en kartläggning av forskningsöversikter som tillämpar en för ändamålet anpassad mall för
kvalitetsbedömning. Syftet med denna kartläggning är att beskriva forskningsaktiviteten inom området, och
därigenom klarlägga var det finns respektive saknas kunskap. Syftet är även att gå vidare med en systematisk
översikt baserat på vad resultatet av kartläggningen visar som relevant och prioriterat för målgruppen. Totalt
inkluderades 63 översikter i kartläggningen fördelade över områdena vård- och omsorgskedja, vård- och
boendeform samt rehabilitering. Översikterna kategoriseras utifrån kvalitet. Femton översikter bedömdes vara
uppdaterade och av god kvalitet, tjugo av god kvalitet men inte uppdaterade och tjugoåtta översikter av
begränsad kvalitet. Kvalitetsbedömningen har baserats på internationella rekommendationer och genomförts
med hjälp av en granskningsmall anpassad för forskningsöversikter (se s. 69-83) vilken bland annat belyser
litteratursökning, metod för urval av studier, granskning av studiernas kvalitet samt resultatredovisning.
Samtliga steg i kartläggningen har genomförts med oberoende dubbelgranskning.
I kartläggningen presenteras sedan de resultat och slutsatser som redovisats i respektive översikt fördelat på
områdena ”vård- och omsorgskedja”, ”vård och boende”, samt ”rehabilitering”. Sammantaget visar
kartläggningen att det finns kunskapsluckor. Ett område som pekas ut som angeläget är interventioner för att
hantera komplexa hälsoproblem, vilka också anses vara utmärkande för den aktuella målgruppen. I detta
sammanhang bedöms en systematisk översikt om effekter av individuella samordnare särskilt angelägen att
genomföra.
En kartläggning som skiljer sig från den generella beskrivningen av formatet ovan är till exempel
Socialstyrelsens (2012b) inventering av metoder för brukarinflytande och medverkan inom socialtjänst och
psykiatri. Denna rapport inbegriper en kartläggning av: 1) studier som rör metoder för brukarmedverkan; 2)
vilka metoder som används i praktiken; 3) brukarnas, utförarnas och personalens erfarenheter av de metoder
som identifierats. Parallellt med att kartlägga forskningen inom detta område undersöks alltså även praktiken.
Baserat på detta har Socialstyrelsen sedan utformat förslag på aktiviteter som kan stärka brukares medverkan
och delaktighet i socialtjänsten. Dessa förslag har dessutom diskuterats med brukarorganisationer vid en
hearing.
Den del av kartläggningen som inriktats mot praktiken bygger på material som inhämtats genom kontakter
med flera olika myndigheter och organisationer inom området. Tillvägagångssättet har präglats av ett
snöbollsurval där materialet har vuxit fram successivt. Särskilda inkluderingskriterier har dock använts i
urvalsförfarandet. Kartläggningen har fokuserat metoder som är väl dokumenterade och där det finns en tydlig
beskrivning av vilka moment som arbetssättet innehåller. Metoderna som inkluderats har dessutom bedömts
som replikerbara och möjliga att utvärdera. Ytterligare ett kriterium har varit att huvudsyftet med metoden ska
vara att stimulera brukarmedverkan och delaktighet. Även tidpunkten för metodens genomförande har styrt
urvalet för att brukare ska ha en rimlig möjlighet att återge sina erfarenheter av metoden.
För att inhämta ytterligare information och för att utforska brukarnas, utförarnas och personalens
erfarenheter av de metoder som inkluderats har det genomförts besök, samtal i fokusgrupper och intervjuer.
Kartläggningen av praktiken visar bland annat att det finns fler metoder för brukarmedverkan och inflytande på
verksamhetsnivå än för medverkan på individnivå. Överlag förefaller arbetssätten vara utvärderade eller
prövade i väldigt liten omfattning. Flera av de metoder som ingår i kartläggningen anses dock ha potential att
utvärderas och bedöms också kunna utvecklas för andra målgrupper. Sammantaget anses resultaten av
kartläggningen kunna användas som underlag för att ge förslag på nationella satsningar som kan stärka
brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänsten.
Vissa av Socialstyrelsens kartläggningar som inbegriper en undersökning av praktiken tenderar emellertid
att frångå den systematiska översiktens metodik i större utsträckning jämfört med övriga kartläggningar. Detta
är till exempel tydligt i Socialstyrelsens kartläggning av familjecentraler (IMS, 2009), där inventeringen av
studierna på området mer faller inom ramen för vad som ovan beskrivits som traditionella forsknings- eller
kunskapsöversikter. Den är narrativ till sin karaktär och inkluderar dessutom flera olika typer av studier, och
även andra kunskapsunderlag som till exempel enskilda rapporter och utvärderingar. Kartläggningens olika steg
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är inte heller redovisade på ett lika transparant vis och dubbelgranskning förefaller inte ha förkommit i
arbetsprocessen. En viktig förklaring till att vissa äldre publikationer avviker från metodiken är att
Socialstyrelsen utarbetat nya rutiner för kartläggning på senare år.

Kunnskapssenter for utdanning
Kunnskapssenter for utdanning har till övergripande uppdrag att systematiskt sammanställa och sprida såväl
nationell som internationell utbildningsvetenskaplig forskning till verksamma i förskola, skola, högre
utbildning och vuxenutbildning, men också till aktörer inom förvaltning och utbildningspolitik. Detta innebär
att Kunnskapssenter bland annat presenterar systematiska översikter och kartläggningar från samverkande
parter internationellt, som till exempel EPPI-centret, Danish Clearinghouse, Education Counts, Campbell
Collaboration, What Works Clearinghouse och Wallace Foundation.
Hösten 2013 fick Kunnskapssenter for utdanning sitt första uppdrag från Kunnskapsdepartementet att
genomföra en systematisk översikt av olika former av lärarvärdering och dess inverkan på skolans kvalitet.
Processen kring denna översikt betraktas internt som nyskapande inom området eftersom
Kunnskapsdepartementet vid denna tidpunkt initierade en parallell process, där en grupp inom ramen för det så
kallade GNIST-projektet utforskade erfarenheterna av olika former för lärarvärdering i praktiken, samtidigt
som Kunnskapssenter alltså genomförde en systematisk översikt på tematiken (Lillejord m.fl., 2014).
Mot bakgrund av att Kunnskapssenter for utdanning har startats förhållandevis nyligen har det av förklarliga
skäl ännu inte antagit några formella principer och rutiner för systematiska översikter i form av
metodhandböcker eller särskilda mallar för relevans- och kvalitetsbedömning. Kunnskapssenter samverkar
nationellt med Kunnskapssenter för helsetjenesten och är en aktiv part i det internationella nätverk, Evidence
Informed Policy and Practice in Education in Europe (EIPPEE), som leds av EPPI-centret. Utifrån den
verksamhetsbeskrivning som återfinns på webbsidan förefaller det också som att Kunnskapssenter for
utdanning ansluter sig till den metodpluralism som utmärker EPPI-centrets verksamhet.
Internt har behovet av alternativa format för kartläggning och sammanställning av forskningsresultat
uppmärksammats, men det finns ännu inga genomförda och publicerade rapporter av det slaget i
Kunnskapssenters databas. Vid tidpunkten för denna studie, hösten 2014, pågick det emellertid en kartläggning
av studier inom mobbingområdet som inbegrep en granskning av totalt sju stycken forskningsöversikter på
temat. I övrigt är Kunnskapssenters hållning att alternativa format för kartläggning och sammanställning av
forskningsresultat bör byggas upp inifrån utbildningsområdet och i takt med att de genomförs. Sølvi Lillejord,
direktör vid Kunnskapssenter for utdanning, förordar därför ett nordiskt samarbete i denna fråga för att utveckla
dessa format följsamt mot utbildningsvetenskaplig forskning och praktik.

Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) startades 1987 och genomför främst utvärderingar av
metoder inom hälso- och sjukvårdsområdet. SBU arbetar på regeringens uppdrag och resultaten riktar sig till
såväl praktiskt verksamma som politisk och administrativ ledning på olika nivåer. I uppdraget ingår också att
förmedla resultaten till hälso- och sjukvården i Sverige samt följa upp utfallet av dessa insatser. SBU får in
förslag till utvärderingar från hälso- och sjukvårdspersonal, specialistföreningar, landstingsledningar och andra
myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. En stor ”förslagsgivare” är Socialdepartementet. En del av
dessa utvärderingar bildar underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer eller Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets beslut.
SBU:s utvärderingar följer internationella standarder för arbetsmetodik, värdering och rapportering av
systematiska översikter som är vanligt förekommande inom Cochrane-samarbetet. SBU använder PICOmodellen för uppdragformulering och GRADE-systemet för evidensgradering av studier. Resultat med låg och
mycket låg evidens motsvaras dock av begränsat respektive otillräckligt vetenskapligt underlag enligt SBU:s
modifierade version av GRADE.
SBU ger ut en rad olika produkter: 1) SBU Utvärdering omfattar såväl etablerade metoder (Gula rapporter)
som nya metoder (Alert-rapporter). Dessa rapporter är baserade på systematiska översikter som utförts av
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SBU:s projektgrupper. SBU:s nämnd beslutar vilka projekt som ska genomföras och ska stå bakom de
slutsatser som dras i rapporterna. Sammanfattning och slutsatser granskas och godkänns av SBU:s nämnd och
råd respektive Alertråd. Nämnden består av företrädare för centrala organisationer inom hälso- och sjukvården i
Sverige. 2) SBU Kommenterar är sammanfattningar av internationella översikter. SBU kvalitetsbedömer
översikten men granskar inte de enskilda studier som ingår. 3) Regional Utvärdering är systematiska översikter
genomförda av de regionala HTA-enheter som också står för kvalitetsgranskningen. Dessa ges inte ut av SBU
men de finns tillängliga på webbsidan. I de fall SBU samarbetar med någon regional HTA-organisation är
produkten en SBU-rapport 4) SBU Övriga publikationer är rapporter som inte baseras på den systematiska
översiktens metodik fullt ut. Det kan till exempel handla om mindre omfattande kartläggningar som genomförts
på uppdrag av regeringen eller åt andra myndigheter och organisationer (t.ex. Vita rapporter). Men även andra
typer av dokumentationer från till exempel konferenser, samt populär- och patientversioner av SBU:s
utvärderingar.
SBU:s arbete med systematiska översikter genomförs och dokumenteras enligt följande processteg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulering av frågorna i projektet
Litteratursökning
Bedömning av en studies relevans
Kvalitetsgranskning och dataextraktion
Syntes eller sammanvägning av resultat
Evidensgradering av resultaten

Till varje utvärdering knyts en granskningsgrupp, med sakområdeskomptens representerad, som följer samtliga
steg i processen. Dubbelgranskning tillämpas i samband med litteratursökning, relevans- och
kvalitetsbedömning (processteg 2, 3 och 4) Detta innebär till exempel att gallringen av studier relativt
uppställda inkluderings- och exkluderingskriterier genomförs av två personer parallellt. SBU använder
granskningsmallar för olika studiedesigner som bland annat tillämpas inom Cochrane-samarbetet. För
randomiserade och kontrollerade studier har SBU utvecklat egna checklistor. Det finns även granskningsmallar
för kvalitativa studier, som till exempel undersökningar av patientupplevelser (se SBU, 2013, bilaga 5). När det
kommer till syntes är SBU:s hållning att om flera studier identifieras ska det i första hand undersökas om
metaanalys är tillämplig (processteg 5). Om studierna visar sig vara alldeles för heterogena redovisas
syntesarbetet deskriptivt. Beroende på frågeställning tillämpar SBU även synteser anpassade för kvalitativt
empiriskt material. Det finns dock ännu inget evidensgraderingssystem, motsvarande GRADE, som SBU
använder för att bedöma kvalitativa studier. Oavsett underlag ska den systematiska översikten av effekter,
risker och kostnader enligt SBU:s uppdrag även kompletteras genom att etiska och sociala aspekter vägs in.
Vid sidan av SBU:s olika produkter som följer den systematiska översiktens metodik finns det inga
utarbetade format som kan klassificeras som systematiska kartläggningar eller som kartläggningar med syntes.
Bland SBU:s övriga publikationer finns det emellertid som sagt vita rapporter vilka kan utgöras av
kartläggningar och sammanställningar av forskningsaktiviteten inom olika områden. Men det finns alltså ingen
formell metodik för detta format och de förfaller dessutom inte genomföras i så stor omfattning längre. SBU
Upplysning kan dock betraktas som en form av kartläggning med särdraget att den så att säga genomförs ”on
demand” och med enklare litteratursökningar. Även SBU:s register över Kunskapsluckor kan på en
övergripande nivå ses som en typ av kartläggning, där formatet ”systematic mapping” används för att kartlägga
och beskriva kunskapsluckor.

SBU Upplysning
SBU Upplysning är en kostnadsfri tjänst som baseras på de frågor som kommer in till SBU.
Upplysningstjänsten är i första hand till för vårdens beslutsfattare, det vill säga personer i ledande befattning,
verksamhetschefer, sektionschefer och områdesansvariga. De svar som utformas bygger inte på systematiska
kartläggningar av forskningsaktiviteten inom de områden som berörs, utan baseras på en enklare
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litteratursökning i ett mindre antal databaser. Kartläggningen kan därmed vara bristfällig och kvaliteten på
studierna bedöms eller graderas inte. Svaren utformas av SBU:s kansli och granskas inte av SBU:s råd eller
nämnd. Som regel granskas dock svaret av en person med expertis inom området. Upplysningstjänstens svar
innehåller en kort sammanfattning som belyser frågeställning, projektgruppens medlemmar, genomförda
avgränsningar, litteratursökningsstrategier och utfall av sökningen, urval av studier med referenslista, samt
resultatbeskrivning i förhållande till den aktuella frågan. Ibland svarar SBU Upplysning enbart med referenser.
Svaren länkas på SBU:s hemsida i pdf-format med datum angivet för aktuell litteratursökning. En sökning på
formatet i SBU:s databas renderade i 134 stycken träffar. Nedan följer ett urval som belyser att resultaten av
litteratursökningen kan variera liksom det identifierade kunskapsunderlag som underbygger svaren.
SBU:s Upplysningstjänsts svar (2014-05-23). Finns risk för missbruk vid samtidig behandling med ADHD
läkemedel och smärtstillande opioider? Hämtad 2014-09-16 från: http://www.sbu.se/sv/
Publicerat/Upplysningstjanst/ADHD-smartstillande-opioider-risk-missbruk/?printall=true
SBU:s Upplysningstjänsts svar (2014-06-12). Är Prontosan sårspollösning effektiv vid sårrengöring av bensår
jämfört med andra superoxiderade lösningar? Hämtad 2014-09-17 från: http://sbu.se/
sv/Publicerat/Upplysningstjanst/Prontosan-sar-svarlakta/
SBU:s Upplysningstjänsts svar (2014-05-23). Vad finns det för studier som undersöker hur läkarkontinuitet
påverkar vården för cancerpatienter? Hämtad 2014-09-17 från: http://www.sbu.se/sv/
Publicerat/Upplysningstjanst/lakarkontinuitet-patienter-med-cancer/
SBU:s Upplysningstjänsts svar (2013-11-12). Vilken effekt har stötvågsbehandling mot tennisarmbåge,
hälsenetendinopati eller hälsporre? Hämtad 2014-09-17 från: http://www.sbu.se/
upload/upplysningstjanst/pdf_er/Stötvågsbehandling.pdf
SBU:s Upplysningstjänsts svar (2009-01-08). Kan ohygieniska datortangentbord bidra till smittspridning på
vårdavdelningar? Hämtad 2014-09-18 från: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Upplysningstjanst/Kanohygieniska-datortangentbord-bidra-till-smittspridning-pa-vardavdelningar-/?printall=true
SBU:s upplysningstjänsts svar (2014-05-23), kring frågan om det finns risk för missbruk vid samtidig
behandling med ADHD läkemedel och smärtstillande opioider, är ett exempel på en kartläggning där
litteratursökningen inte utmynnande i något relevant underlag av studier. Sökningar har genomförts i
databaserna Pubmed, Embase och PsycInfo, samt i olika HTA-organisationers databaser och på andra svenska
myndigheters hemsidor. Upplysningstjänstens svar är att det inte har kunnat identifieras några studier kring den
aktuella frågan, och att det därmed inte går att uttala sig om det finns någon ökad risk för missbruk vid
kombinationsbehandling eller inte. För mer läsning om ADHD rekommenderar SBU:s sin egen rapport
”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet” som publicerades 2013
och som angränsar till den aktuella tematiken.
SBU:s upplysningstjänsts svar (2013-11-12) kring frågan om vilken effekt stötvågsbehandling har mot
tennisarmbåge, hälsenetendinopati och hälsporre är ett exempel på en kartläggning som utmynnat i ett
förhållandevis rikt vetenskapligt underlag. Sökningar efter relevant litteratur har genomförts i databaserna
PubMed, CINAHL, Cochrane Library, DARE, NHS EED, HTA-databaser, samt även olika HTAorganisationers databaser och andra svenska myndigheters hemsidor. Litteratursökning har genererat totalt 129
träffar, varav 14 artiklar har lästs i fulltext. Sex systematiska översikter identifierades för patienter som fått
stötvågsbehandling. Tre översikter utvärderar effekten av stötvågsbehandling vid tennisarmbåge, en översikt
utvärderar effekten vid hälsenetendinopati och två översikter utvärderar effekten vid hälsporre. För
frågeställningen om vilken effekt stötvågsbehandling har mot tennisarmbåge och hälsenetendinopati
uppmärksammar resultaten av översikterna bland annat motsägelsefulla resultat, metodologiska brister samt
behovet av fler studier. När det gäller hälsporre drar författarna för båda översikterna slutsatsen att
stötvågsbehandling kan vara en effektiv behandling av hälsporre vid långvariga besvär.
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SBU:s Upplysningstjänsts svar (2009-01-08), kring frågan om ohygieniska datortangentbord bidra till
smittspridning på vårdavdelningar, är ett exempel på en kartläggning där en litteraturlista bifogas som
huvudsakligt svar.

Kunskapsluckor
SBU har upprättat ett register över de kunskapsluckor som bland annat identifierats genom de olika
utvärderingar som SBU utfört inom olika områden. Registret baseras även på Socialstyrelsens och de regionala
HTA-organisationernas verksamheter. Det är även möjligt att rapportera in eller tipsa om en kunskapslucka via
en särskild e-postadress som finns på SBU:s hemsida. Enligt SBU innebär en vetenskaplig kunskapslucka att
systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det helt enkelt saknas systematiska översikter inom
kunskapsområdet. Kvaliteten på en systematisk översikt granskas med hjälp av en granskningsmall
(AMSTAR). Vid tidpunkten för genomförandet av föreliggande studie, hösten 2014, fanns det 1235
kunskapsluckor dokumenterade i SBU:s register. Respektive kunskapslucka beskrivs på följande punkter: 1)
vilken vetenskaplig kunskap som saknas, om det till exempel saknas tillförlitliga effektstudier; 2) vilket
vetenskapligt underlag som visar på kunskapsluckan, som regel en systematisk översikt; 3) om det pågår någon
primär eller sekundär forskning inom området; samt 4) en klassificering av kunskapsluckan (se tabell 2).
Tabell 2. Exempel på vetenskaplig kunskapslucka hämtat från SBU:s register19
Vetenskaplig kunskapslucka:
”Screening”, datorprogram för att identifiera dyslexi hos barn
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma diagnostisk tillförlitlighet av ”Screening”,
datorprogram för att identifiera dyslexi hos barn.
Vilken vetenskaplig kunskap saknas?
Tillförlitliga studier om metodens effekt saknas.
Vilken vetenskaplig kunskap finns?
Tillförlitliga systematiska litteraturöversikter som visar på kunskapsluckan:
SBU. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2014. SBU-rapport nr 225. ISBN 978-91-85413-66-9.
Vilken forskning pågår?
Följande pågående systematiska litteraturöversikter har identifierats: Ingen identifierad
Följande pågående studier har identifierats: Ingen identifierad
Klassificering av kunskapsluckan:
Hälsotillstånd: Dyslexi hos barn
Medicinsk metod: ”Screening”, datorprogram
Effektmått: Diagnostisk tillförlitlighet (”accuracy”)
Kön: Båda könen
Åldersgrupp: Barn/ungdomar

19

Hämtad 2014-09-18 från http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Sok-kunskapsluckor/Kunskaps– luckor/Screening-datorprogram-for-att-identifieradyslexi-hos-barn/
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SFI Campbell
SFI Campbell är en separat avdelning vid Danmarks nationella forskningscenter för välfärd. SFI Campbell är
aktivt i det internationella Campbell-samarbetet och får anslag från Socialdepartementet för att genomföra
Campbell-översikter, framförallt av insatser inom det sociala fältet. Inriktningen på Campbell-översikterna
utformas huvudsakligen av medarbetare internt. Men SFI Campbell tar sig också an riktade uppdrag från till
exempel Undervisningsdepartementet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) och från enskilda kommuner eller
sammanslagningar av kommuner. Arbetet med systematiska översikter bygger på de internationella standarder
och rutiner som utarbetats av Campbell Collaboration (SFI Campbell, u.a., s. 3-4):
1)
2)
3)
4)

Klar formulering af forskningsspørgsmålet
Grundig og systematisk litteratursøgning
Kritisk vurdering af hvert enkelt primærstudie i forhold til på forhånd definerede kriterier
Sammenfatning af resultaterne af de primærstudier, der lever op til kriterierne (som regel ved hjælp af
metaanalyse)

En Campbell-översikt kännetecknas dessutom av att den inkluderar en systematisk sökning efter opublicerade
vetenskapliga arbeten, att översikten ofta har ett internationellt fokus, att protokoll upprättas på förhand och
genomgår granskning, att beslut kring urval och kodning tas av minst två oberoende bedömare som jämför
utfallet sinsemellan, samt att Campbell Collaboration står för peer-review och redaktionell översyn genom
arbetsprocessen. Till projektgruppen knyts personer med såväl metodisk som sakområdeskompetens. Även
informationsspecialister utgör en viktig part i arbetsprocessen. Kvalitetsbedömning sker med hjälp av en
modifierad version av ”the EPOC risk of bias tool” vilket är ett granskningsverktyg som utarbetats inom
Cochrane-samarbetet. GRADE-systemet används för att uppskatta det vetenskapliga underlagets
evidensstyrka20.
Vid sidan av Campbell-översikter genomför SFI Campbell även andra typer av kartläggningar och
sammanställningar. Videnssyntese, kortlægning och vidensoverblik är tre olika format som SFI Campbell
utvecklat på senare år. På sin hemsida använder SFI Campbell problemställningen ”tvångsbehandling för
missbrukare” för att illustrera hur dessa format ger upphov till olika kunskapsunderlag. En vidensoverblik
skulle i det aktuella exemplet utforska vilka studier som genomförts när det gäller tvångsbehandling för
missbrukare. En kortlægning skulle ytterligare belysa karaktären på de studier som identifierats inom området.
En videnssyntese skulle kunna fördjupa vad tvångsbehandling får för specifika utfall i undergrupper av
populationen, exempelvis för gravida missbrukare. En Campbell-översikt skulle kunna svara på vilka effekter
tvångsbehandling har när det gäller till exempel risken för återfall.
När det gäller kunskap om effekter av olika interventioner betraktas de olika formaten internt som
hierarkiskt ordnade, där Campbell-översikten anses ge det bästa kunskapsunderlaget. Det är alltså enbart
Campbell-översikter som inbegriper effektutvärderingar. När det gäller videnssyntese, kortlægning och
vidensoverblik medverkar Campbell Collaboration inte i processen. Dessa genomförs som regel på uppdrag
som, vid sidan av det sociala fältet, även kan röra frågor inom utbildning och skola, samt frågor med en social
vinkel inom kriminalitets- och brottsområdet. I genomförandet ställs det inte heller samma krav på
ämneskompetens, även om samverkan ofta sker med experter i SFI Campbells nätverk. Som regel sker det en
enklare form av kvalitetsbedömning, men medbedömning och dubbelgranskning tillämpas inte i samband med
gallrings- och kodningsförfarandet.
Uppdelningen i videnssyntese, kortlægning och vidensoverblik är ett förhållandevis nytt koncept vid SFI
Campbell och i praktiken finns det inte alltid tydliga gränser dem emellan. Den avser i första hand att upplysa

20

Se webbsidan för Campbell Collaboration för en närmare beskrivning av de metodologiska resurser som används i översiktsarbetet. Hämtad
2014-09-25 från http://www.campbellcollaboration.org/ID_Resources/Methods_Resources.php
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uppdragsgivare om att SFI Campbell kan genomföra översikter på olika nivåer. Respektive format kan därför
variera beroende på uppdragsgivarens specifika önskemål och ekonomi.

Vidensoverblik
En vidensoverblik är en kartläggning över forskningsaktiviteten inom ett avgränsat område. Detta sker genom
en litteratursökning som avgränsas när det kommer till tidsperiod, sökord och databaser. Sökningen är dock
systematisk och dokumenteras. Det ska framgå hur sökningarna har genomförts och vad de inriktats mot.
Studierna gallras sedan genom läsning av titel, abstrakt och fulltext utifrån uppställda inkluderings- och
exkluderingskriterier. En vidensoverblik resulterar sedan i en databas över funna studier, en sammanfattning av
resultaten och dokumentation av arbetsprocessen. Mot bakgrund av att detta format utvecklats förhållandevis
nyligen har SFI Campbell ännu inte publicerat någon vidensoverblik. Vid tidpunkten för genomförandet av
denna studie, hösten 2014, pågick det emellertid en vidensoverblik som var planerad att färdigställas före
årsskiftet21.

Kortlægning
Kortlægning är en utveckling av vidensoverblik i den bemärkelsen att forskningen på området även kodas.
Detta innebär att relevant information extraheras från de identifierade studierna. Det kan till exempel handla om
insatsens utformning och varaktighet eller andra aspekter som bedöms som relevanta för kartläggningens
specifika frågeställning. Kodningen genomförs med hjälp av särskilt framtagna mallar och de kodade studierna
beskrivs i dokumentationen av kartläggningen. Kartläggningen resulterar i en databas över funna studier,
tabeller med kodningsinformation, en sammanfattning av resultaten och dokumentation av arbetsprocessen.
Följande exempel på kortlægning har tagits fram med hjälp av en medarbetare vid SFI Campbell:
Oldrup, H., Deding, M., Due Knudsen, A-S. & Angell Hald, N. (2010). Boligsociale indsatser rettet mod børn,
unge og familier. Hämtad 2014-09-25 från: http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&
NewsId=2861&PID=9422
Oldrup m.fl. (2010) fokuserar boendesociala insatser riktat mot barn, ungdomar och familjer. Det övergripande
syftet är att kartlägga vilka olika typer av interventioner som förekommer inom området och vilka specifika
problem de är inriktade mot. Avsikten är att klargöra respektive insats specifika kännetecken som varaktighet,
institutionella ramar och involverade fackpersoner. Kartläggningen syftar även till att belysa de specifika
studiedesigner som används för att undersöka insatserna. En central fråga i kartläggningen är om det finns
studier, primärt RCT:er och kvasiexperimentella designer, som kan bilda underlag för en systematisk översikt. I
denna kartläggning genomförs det alltså ingen effektutvärdering av insatserna på området, men möjligheterna
undersöks.
Litteratursökning begränsades till en databas, SocIndex, och sökningarna resulterade i cirka 2500 träffar
som efter gallring och kodning i två steg reducerades till sammanlagt 49 studier. Dubbelgranskning förefaller
inte ha tillämpats i denna fas. I resultaten ges det först en kvantitativ och schematisk översikt som belyser
studiernas karaktäristiska utifrån en rad olika parametrar. Därefter kommer det en kvalitativ genomgång vilken
kort beskriver respektive insats och som också belyser den variation som finns bland boendesociala insatser.
Den avslutande diskussionen hanterar frågan om vad som kan räknas som en boendesocial insats.
Möjligheterna till vad som benämns som evidensbaserade forskningsöversikter diskuteras även. Områden där
det finns effektstudier, som inom föräldrautbildning och förbyggande av barnmisshandel, samt närmiljö och
hyressänkning, pekas ut som intressanta. Därutöver konstateras det även att det finns en ”… del

21

Denna vidensoverblik har funnits tillgänglig på SFI Campbells webbsida sedan mitten av november 2014, men har av tidsskäl inte kunnat
inkluderas i föreliggande studie. Hämtad 2014-12-04: http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=4490&PID=9422
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forskningsoversigter og studier med kvalitative designs, og der kunne derfor være basis for at lave
forskningsoversigter, der ikke er evidensbaserede” (s. 71).

Videnssyntese
Videnssyntese kan betraktas som en kortlægning som byggs ut med en syntes och som drar slutsatser baserat på
en sammanvägning av studiernas resultat. Skillnaden mellan en videnssyntese och en kortlægning är alltså att
det finns en mer utarbetad analys och syntes av resultaten i den förstnämnda. En videnssyntese kan alltså
betraktas som systematisk forskningsöversikt men till skillnad från en Campbell-översikt innehåller den som
regel ingen effektvärdering baserat på metaanalys. En kommande videnssyntese som genomförs på uppdrag av
danska undervisningsdepartementet kommer dock att innehålla en metaanalys. Formatet kan alltså variera
beroende på beställarens önskemål och hur många jämförbara studier som finns inom det aktuella
forskningsområdet. En videnssyntese mynnar ut i en SFI rapport på danska och följande exempel har tagits
fram med hjälp av en medarbetare vid SFI Campbell:
Deding, M. (Red.). (2011). Forskning om tvang i misbrugsbehandling. En kortlægning foretaget af SFI
Campbell. Hämtad 2014-09-25 från: http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=2961&PI
D=9422
Manuel, C. & Klint Jørgensen, A-M. (2013). Systematic review of youth crime prevention interventions.
Published 2008-2012. Hämtad 2014-09-29 från: http://www.sfi.dk/resumé_systematic_review_of_youth_
crime_prevention_interventions-11352.aspx
Deding (2011), som undersöker forskning om tvång i missbruksvården, beskrivs i dokumentationen som en
kortlægning, men på inrådan från medarbetare vid SFI Campbell bör den snarare kategoriseras som en
videnssyntese. Översikten är enligt författarna genomförd enligt Campbell-metoden, men med en begränsad
litteratursökning. Tidsramarna för uppdraget har gjort att sökningar har genomförts i färre databaser och med en
mer avgränsad tidsperiod jämfört med vad som är brukligt i en Campbell-översikt. Syftet är dels att kartlägga
studier av tvångsbehandling i de nordiska länderna, men också internationella effektstudier inom området.
Dessutom har kartläggningen ett särskilt fokus på tvångsbehandling relativt gravida missbrukare.
Litteratursökningen har genomförts i databaserna SocINDEX, PsycINFO och PubMed. Därutöver har
sökningar utförts i nordiska nationalbibliografier (DanBib/bibliotek.dk, LIBRIS, BIBSYS/Norart), samt via
Google och OpenSIGLE efter grå litteratur. Sökningarna resulterade i över 17000 träffar som efter gallring i två
steg, reducerades till totalt 70 studier (42 effektstudier och 19 studier från Norden) som kodades.
Dubbelgranskning har tillämpats på ett urval av studierna i samband med gallrings- och kodningsförfarandet.
Resultatet är indelat i fyra delar: 1) en övergripande beskrivning av de studier som är inkluderade; 2) en
närmare redogörelse för de identifierade effektstudierna; 3) en beskrivning av studierna från Sverige; 4) en
sammanfattning av en norsk utvärdering av tvångsparagraferna i den norska lagstiftningen. Respektive del
bildar underlag för en vidare bearbetning och analys som också sätts i relation till danska förhållanden.
Sammantaget visar översikten att det såväl internationellt som i nordiska länder finns exempel på att
tvångsbehandling av missbrukare kan få positiva följder. Framgångsrik behandling antas bero på interaktionen
mellan en rad faktorer, som implementering och kvaliteten på behandlingen (och efterbehandlingen), samt
socialarbetarnas stöd. Om till exempel kvaliteten brister kan tvångsbehandling ge upphov till negativa
konsekvenser. När det gäller effektstudierna inom området har översikten identifierat ett antal undersökningar,
som i varierande grad visar på effekter av tvångsbehandling. Underlagets bedöms dock vara av sådan art att en
effektvärdering inte låter sig genomföras, framförallt på grund av att många av studierna har bristande metodisk
kvalitet. Det framgår dock inte tydligt av metodbeskrivningen (kapitel 1) hur kvalitetsbedömningen har gått till.
En annan problematik som uppmärksammas är det stora antal amerikanska studier som identifierats, vars
överförbarhet till danska förhållanden anses vara begränsad. Å andra sidan menar författarna att det finns goda
skäl att fokusera på andra aspekter av materialet som bland annat pekar på att missbrukare i tvångsbehandling
tenderar att vara i behandling under längre tid jämfört med frivillig behandling, att tvångsbehandling som knyts
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till arbetsplatsen kan vara framgångsrik, samt att motivation för behandling är en mycket viktigt aspekt och att
tvång kan ha både positiv och negativ inverkan på motivationen.
Videnssyntesen av Manuel och Klint Jørgensen (2013) har genomförts på uppdrag av Danmarks
Brottsförebyggande råd i syfte att uppdatera kunskapsläget om hur ungdomsbrottslighet kan förebyggas, hur
framgångsrika initiativ kan implementeras, samt för att undersöka effektiviteten hos kända brottsförebyggande
insatser. Särskilt fokuseras studier från Norden, samt Tyskland och Holland för att stärka översiktens relevans
för danska förhållanden. Videnssyntesen är begränsad på så vis att litteratursökningen har inriktas mot studier
av en viss åldersgrupp (12-17 år) och som publicerats under en viss tidsperiod (2008-2012). Avsikten är alltså
inte att täcka in alla studier som hanterar förebyggande insatser av ungdomsbrottslighet. Gallring, kodning och
kvalitetsbedömning har dessutom enbart genomförts av en person.
Litteratursökningen har skett i en rad internationella databaser, i nordiska, tyska och holländska kataloger,
samt på relevanta myndigheters och organisationers hemsidor. Sökningar efter grå litteratur har även utförts via
Google. Efter gallring i två steg inkluderas totalt 72 studier med experimentell eller kvasi-experimentell design.
Resultatet är uppdelat i tre delar. I den första delen ges det en beskrivning av respektive studie utifrån
förbestämda kategorier som undersökningens syfte, insatsens fokus, urval, resultat, studiedesign samt
kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömningen innefattar värdering av intern och extern validitet (inklusive risk för
”bias”), samt interventionsprotokollets trovärdighet. Respektive studie bedöms på en skala från låg, medel till
hög kvalitet. Därefter presenteras en karta över studierna som struktureras efter geografi, målgrupp,
interventionens särdrag och effekterna av insatsen. I den tredje delen sker det en djupare analys av de 56 studier
som bedömts vara av medel eller hög kvalitet och som anses kunna ligga till grund för slutsatser om
orsakssamband. Analysen sker på tre separata nivåer av interventioner (primary, secondary and tertiary
interventions) och inom respektive nivå analyseras insatserna gruppvis beroende på målgrupp: om insatsen
riktas mot enskild ungdom, grupp av ungdomar, familj, befolkningsgrupp, klasser, skolor eller mot
rättssystemet i sig. Avsikten är att belysa hur olika interventioner är utformade och i vilken grad de fungerar.
Sammanfattningsvis konstaterar dock författarna att väldigt få utvärderingar med kontrollgruppsdesign har
genomförts i en europeisk kontext, och än mindre i en nordisk. Majoriteten av studierna är från USA vilka inte
anses kunna översättas till danska förhållanden på ett enkelt vis. Några viktiga resultat pekas dock ut som
relevanta för implementering av brottsförebyggande insatser i Danmark.

Danish Clearinghouse
Danish Clearinghouse startades upp hösten 2006 vid Aarhus universitet. Det övergripande uppdraget är stödja
utvecklingen av evidensbaserad praktik och policy inom utbildningssektorn. Danish Clearinghouse följer
internationella standarder för systematiska översikter, men inte de som förespråkas i Cochrane- och Campbellsamarbetena. Enligt metodhandboken förefaller Danish Clearinghouse istället förespråka metodpluralism och
ansluta sig till EPPI-centrets hållning inom området. Metaanalys, modellbaserad, narrativ, additiv och
kombinerad syntes är exempel på metoder som Danish Clearinghouse lyfter fram som lämpliga för syntes
beroende på om det är kvantitativa eller kvalitativa studier som inkluderas.
I genomförandet av en systematisk översikt samverkar projektgruppen med en granskningsgrupp. Även
representanter från Danish Clearinghouse ledning och kansli, samt finansiärer, vilket kan vara olika
intresseorganisationer, forskargrupper, departement (eller Danish Clearinghouse ensamt), kan vara involverade
i processen. Arbetsgången förefaller i huvudsak att bygga på de principer och rutiner som arbetats fram vid
EPPI-centret. Mjukvaran ”EPPI Reviewer” används till exempel i många av översikterna för att understödja
hög systematik och transparens i allt från söknings-, gallrings- och kodningsförfaranden till relevans- och
kvalitetsbedömning (t.ex. Søgaard Larsen, Brørup Dyssegaard & Tiftikci, 2012). EPPI-reviewer innehåller ett
sorts enkätverktyg, ”EPPI-Centre data extraction and coding tool for education studies v2.0”, anpassat för just
detta ändamål och som är särskilt utvecklat för utbildningsvetenskaplig forskning. Detta verktyg tillämpas och
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anpassas beroende på fokus i flera av översikterna (t.ex. Larsen, Kornbeck, Kristensen, Larsen & Sommersel,
2013). Danish Clearinghouse har även utarbetat en intern policy för relevans- och kvalitetsbedömning22.
Evidensgradering sker som regel på en skala som går från låg, via medel, till hög evidensvikt (se tabell 3).
Den sammanvägda evidensen (Evidens D) baseras på värderingar av respektive studie som genomförs på tre
olika nivåer. Evidens A: om undersökningen i sig själv är trovärdig, vilket baseras på en rad metodologiska
bedömningar av undersökningens kvalitet som utgår från standarder för den använda metoden. Evidens B: om
undersökningens design och en analys är relevanta i förhållande till översiktens specifika fokus. Evidens C: om
studiens innehållsmässiga fokus, vad det gäller begrepp, kontext och urval, är relevant för den aktuella
frågeställningen. Denna modell är inspirerad av de metoder som beskrivs vid EPPI-centret (2010).

Tabell 3. Evidensgradering vid DCU (Søgaard Larsen, Brørup Dyssegaard & Tiftikci, 2012, s. 44)
Høj
Middel
Lav
evidens evidens evidens
Evidens A: Når der tages højde for al kvalitetsvurdering, hvor pålideligt er da
undersøgelsen mht. Svar på undersøgelsens egne forskningsspørsmål?

22

23

20

Evidens B: Hvor passande er undersøgelsens anvendte forskningsdesign og
analyse til at besvare dette reviews spørsmål?

20

29

16

Evidens C: Hvor relevant er undersögelsens særlige fokus (begreppsmæssigt,
kontekst, sample og målinger) for besvarelse af dette reviews spørsmål?

15

37

13

Samlet evidens D

18

25

22

Enligt metodhandboken på Danish Clearinghouse webbsida följer arbetet med systematiska översikter
nedanstående processteg:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Creating the protocol and staffing the project with a review group
Searching for studies
’Screening’, ’mapping’ and ’scoping’ of studies
The review group considers the results of steps 1 through 4 and makes any necessary adjustments in the
protocol
The screening of studies according to research quality
Extracting data from studies
Synthesis of the studies
Report writing

Danish Clearinghouse publicerar även två andra typer av produkter, systematisk forskningskortlægning
respektive brief systematisk forskningskortlægning, som i varierande grad följer processtegen för systematisk
översikt. En systematisk forskningskortlægning syftar i huvudsak till att beskriva forskningsaktiviteten inom ett
givet kunskapsområde. En brief systematisk forskningskortlægning har ett liknande ändamål, men genomförs
framförallt när tidsramarna för uppdraget är snäva och utmärks bland annat av en mindre omfattande

22

Danish Clearinghouse policy för relevans och kvalitetsbedömning finns tillgänglig på deras webbsida. Hämtad 2014-30-10 från:
http://edu.au.dk/en/research/research-areas/danish-clearinghouse-for-educational-research/products/
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litteratursökning. Formen på dessa båda kartläggningar varierar emellertid. De anpassas ofta beroende på
uppdragsgivarens specifika behov och ekonomi.

Systematisk forskningskortlægning
En systematisk forskningskortlægning fyller en viktig funktion när det kommer till att identifiera
kunskapsluckor och för att utarbeta specifika forskningsstrategier inom ett område. Denna typ av kartläggning
sammanfaller i hög grad med den systematiska översiktens metodik. Detta innebär bland annat att en extern
grupp, med metodologisk- och sakområdesexpertis representerad, följer och granskar arbetsprocessen, samt i
vissa fall tillämpning av dubbelgranskning i steg som litteratursökning, gallring, relevans- och
kvalitetsbedömning. Litteratursökningen är som regel omfattande och kan ske med hjälp av flera
kompletterande strategier. Gallring av funna studier genomförs i två steg, först baserat på titel och abstrakt, och
därefter utifrån en läsning av studierna i fulltext. Evidensgradering sker på motsvarande vis som i systematiska
översikter. Det som däremot skiljer en systematisk forskningskortlægning från en systematisk översikt är att
ingen utförlig syntes genomförs (processteg 7).
En systematisk forskningskortlægning inventerar alltså själva forskningen, vad som utmärker den när det
kommer till allmänna karaktäristiska som exempelvis publiceringsår, utgivningsland, population, studiedesign
och resultat. Vanligtvis beskrivs även mer specifika karaktäristika relativt kartläggningens aktuella fokus. Vissa
kartläggningar innehåller även ytterligare bearbetningar av studierna som mynnar ut i en beskrivning och
sammanfattning av centrala aspekter i förhållande till den aktuella forskningsfrågan.
Danish Clearinghouse kan publicera resultaten av kartläggningarna på flera olika vis. Som regel är dessa
samlade i en publikation som innehåller både teknisk rapport, metodbeskrivning och syntes. Vissa av
kartläggningarna tillgängliggörs genom fem olika dokument: 1) en sammanfattning som belyser syftet och det
huvudsakliga budskapet; 2) ett faktablad som summerar upp den tekniska rapporten; 3) en rapport som
beskriver resultaten utan att gå in på tekniska detaljer; 4) en teknisk rapport som ingående redogör för
bakgrund, metod, funna studier och resultat; samt 5) tillgång till den databas i vilken respektive undersökning
beskrivs och kategoriseras. Nedan följer ett urval av de systematiska kartläggningar som bland annat belyser
den variation som kan identifieras:
Dyssegaard, C. B., de Hemmer Egeberg, J. & Steenberg, K. T. (2014a). Forskningskortlægning: Matematik
(Mathematical Literacy). (1 udg.) Hämtad 2014-11-25 från: http://uvm.dk/Den-nyefolkeskole/Kompetencer-og-viden/Ressourcecenter-for-Folkeskolen
Nielsen, T.K., Sommersel, H.B., Tiftikci, N., Vestergaard, S., Larsen, M.S., Elle-gaard, T., Kampmann, J.,
Moser, T., Persson, S. & Ploug, N., (2014). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk
forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige. Hämtad 2014-11-19 från:
http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udgivelser/
Dyssegaard, C. B., de Hemmer Egeberg, J. & Steenberg, K. (2013). Skoleparathedsprojekt. Systematisk
forskningskortlægning. Hämtad 2014-11-19 från: http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearing
houseforuddannelsesforskning/ud-givelser/
Larsen, M. S., Kornbeck, K. P., Kristensen, R. M. & Larsen, M. R. (2012). A Research Mapping of Dropout
Phenomena at Universities: What is Dropout? Why does Dropout Occur? What Can be Done at
Universities to Prevent or Reduce it? Hämtad 2014-11-19 från: http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udgivelser/
Søgaard Larsen, M., Brørup Dyssegaard, C. & Tiftikci, N. (2012). Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion
af børn med særlige behov i grundskolen. En forskningskortlægning. Hämtad 2014-11-19 från:
http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearinghouseforuddannelsesforsk-ning/udgivelser/
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Larsen, M.S., Bang-Olsen, A., Berliner, P., Bjørnøy Sommersel, H., Grosen Pedersen, A., Holm, A., Jensen, B.,
Kristensen, R.M., Ploug, N. & Tiftikci, N. (2011). Programmer for 0-6årige med forældreinvolvering i
dagtilbud: En forskningskortlægning. Hämtad 2014-11-19 från: http://edu.au.dk/forskning/
omraader/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udgivelser/
Larsen m.fl. (2012) och Søgaard Larsen m.fl. (2012) utgör båda exempel på kartläggningar som bildar underlag
för beslut om forskningsstrategier inom ett avgränsat kunskapsfält. Ett av huvudsyftena med dessa båda
kartläggningar är att undersöka syntesmöjligheterna inom respektive område. I till exempel Larsen m.fl. (2012),
inventeras studier av studentavhopp vid universitetsutbildning utifrån frågeställningar om vad avhopp är, vad
som orsakar det och hur det kan förebyggas. I denna kartläggning har litteratursökning genomförts i flera
internationella databaser, men också på relevanta organisationers webbsidor, i referenslistor från
forskningsöversikter inom området samt genom handsökning. Gallringen av funna studier genomfördes sedan i
två steg. Först baserat på läsning av titel och abstrakt, där drygt 6200 referenser granskades med avseende på
relevans. Därefter lästes återstående studier i fulltext där är även studiedesign utgjorde ett kriterium.
Dubbelgranskning har tillämpats i gallringsförfarandet. Endast studier med kvantitativ inriktning eller
mixmethod-design inkluderades. Efter gallringsförfarandet återstod dock över 500 referenser vilket fick
projektgruppen att snäva in kartläggningens fokus ytterligare. Endast studier som belyser avhopp vid
europeiska universitet och som publicerats från år 2000 och framåt inkluderades. Undersökningar som inte
samtidigt fokuserar de studenter som inte väljer att avbryta utbildningen och studier som inte gör skillnad
mellan olika typer av avhopp exkluderades. Efter denna precisering inkluderades 62 studier i kartläggningen för
närmare beskrivning, kvalitetsbedömning och evidensgradering.
I resultatet presenteras en beskrivande karta över samtliga studier med hänseende till kontext, innehåll,
design och kvalitet. I ljuset av denna karta konstaterar Larsen m.fl. (2012) att studierna är förhållandevis
heterogena. Kartläggningen har inte identifierat två (eller fler) studier som utvärderar effekterna av en och
samma intervention, och som anses vara en förutsättning för att metaanalys ska kunna genomföras. Författarna
drar dock slutsatsen att de 44 studier som bedömts vara av medel eller hög kvalitet är tillräckliga för att
genomföra en narrativ syntes med potential att besvara samtliga tre frågeställningarna. Syntesen anses kunna
bli särskilt stark i det fält som rör orsaker till avhopp, och mindre stark i det område som behandlar
förebyggande åtgärder. Denna kartläggning har utmynnat i en mer preciserad systematisk översikt som utförts
med narrativ syntesmetod (Larsen m.fl., 2013a).
Larsen m.fl. (2011) är exempel på en kartläggning som inbegriper en förhållandevis omfattande bearbetning
och analys av funna studier. Kartläggningen fokuserar undersökningar som utvärderar olika program med
föräldrainvolvering som riktats mot utsatta barn i åldrarna 0-6 i fritids- och förskoleverksamhet (”dagtilbud”).
Projektet har genomförts i flera faser. Kartläggningen inleds med en omfattande sökning efter studier som
utforskar effekter av de olika interventionerna inom området. Efter gallring i två steg inkluderas totalt 27
undersökningar huvudsakligen från USA (systematiska översikter, RCT:er eller icke-randomiserade
kontrollförsök) vilka sedan beskrivs utifrån allmänna karaktäristika. I nästa steg kvalitetsbedöms och graderas
studierna, 23 undersökningar bedöms vara av medel eller hög kvalitet. Dubbelgranskning har tillämpats i
samband med både kodning och kvalitetsbedömning.
Därefter upprättas en förteckning över de 14 interventioner med dokumenterade positiva effekter och som
anses vara undersökta med pålitliga metoder. Avslutningsvis genomförs det sedan omfattande tvärgående
tematiska analyser baserat på utvalda dimensioner i förteckningen, som interventionernas teoretiska och
pedagogiska utgångspunkter, föräldrarnas involvering, interventionernas koppling till effekter, samt karaktären
på de effekter som kan härledas till föräldrainvolvering. Författarna drar slutsatsen, trots att merparten av
studierna är från USA, att det finns flera betydande likheter med förhållandena i Danmark. Mot bakgrund av att
flera av undersökningarna dessutom har genomförts med tillförlitliga designer anses de vara svåra att bortse
från i samband med beslut om nationella insatser med föräldrainvolvering för utsatta barn.
Kartläggningen av Dyssegaard, de Hemmer Egeberg och Steenberg (2013), som fokuserar insatser som kan
göra barn bättre förberedda för skolan (”skoleparathed”), skiljer sig från Danish Clearinghouse formella
beskrivning av detta format i avseendet att den inbegriper en kartläggning av både forsknings- och praktikfältet.
Undersökningen av studierna på området följer dock metodiken för systematisk forskningskortlægning enligt
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ovan. Det förefaller emellertid inte som att dubbelgranskning tillämpats i samband med gallring, kodning och
kvalitetsbedömning. I denna kartläggning ingår 50 studier, merparten från USA, med kvantitativ inriktning.
Men vid sidan av att inventera studierna på området genomförs det sedan även en kartläggning av hur
skolförberedelse kan förstås och utvärderas på olika nivåer i verksamheten. Denna inventering bygger på en
granskning av policydokument, samt intervjuer med personer från centrala utbildningsorganisationer och
institutioner i sammantaget tolv skolsystem. Exempel hämtas bland annat från Danmark, Sverige, Skottland,
Finland, Nya Zeeland, England, Canada, Tyskland och USA. De aktuella fallen har valts ut med hänseende till
dess överensstämmelse med danska förhållanden. Resultaten från kartläggningen pekar bland annat på att barns
skolförberedelse hanteras och beskrivs på en rad olika vis. I vissa länder existerar inte begreppet alls och lokalt
kan det finnas stora variationer i praxis, medan det i andra länder fästs stor betydelse vid att utvärdera barnen
och säkerställa att insatser genomförs vid behov. Både kartläggningen av praktiken och forskningen relateras
avslutningsvis till en dansk kontext.
Nielsen m.fl. (2014) syftar till att bidra till Danish Clearinghouse pågående arbete med att upprätta ett
register över dansk och skandinavisk utbildningsvetenskaplig forskning. Idag anses det dock till stor del saknas
ett sådant register vilket begränsar systematiska sökningar efter skandinaviska studier. Danish Clearinghouse
har tidigare genomfört flera liknande kartläggningar med detta ändamål (t.ex. Larsen m.fl., 2013b; Nordenbo
m.fl., 2009).
Utöver de publikationer av systematisk forskningskortlægning som finns tillgängliga på webbsidan har
Danish Clearinghouse utarbetat sex kartläggningar i samarbete med Rambøll Management Consulting, VIA
University College, samt Professionshøjskolen UCC och Metropol. Dessa kartläggningar genomfördes under
2014 på uppdrag av Undervisningsministeriet i syfte att bilda ett kunskapsunderlag till den danska
folkeskolereformen23. Tillvägagångssättet i dessa kartläggningar beskrivs i linje med systematisk
forskningskortlægning, men till skillnad från övriga publikationer har samtliga en uttalad konfigurativ metodik
som ligger till grund för narrativa synteser inom olika områden. Kartläggningarna länkas på
Undervisningsministeriets webbsida24 tillsammans med bilagor som innehåller sammanfattningar av
inkluderade studier, kortfattad redogörelse för metod, design och begrepp som används i dessa
sammanfattningar, samt upplysningar om litteratursökning, gallring och kvalitetsbedömning. Till respektive
kartläggning har det även getts ut en populärversion som är inriktad mot praktiken.
Dyssegaard, de Hemmer Egeberg och Steenberg (2014a), som fokuserar vilka metoder och insatser som har
effekt på eller betydelse för elevers matematiska literacy, är ett exempel på en av dessa kartläggningar.
Litteratursökning har genomförts i flera databaser och med ett par andra kompletterade metoder. Efter gallring i
två steg inkluderades totalt 41 studier (3 systematiska översikter, 19 RCT:er, 18 kvasi-experiment, 1 etnografi).
Dessa studier har sedan kodats, beskrivits och kvalitetsbedömts med hjälp av mjukvaran EPPI-Reviewer.
Sammantaget bedömdes 31 studier, merparten från USA, vara av medel eller hög evidensvikt, vilka sedan
bildar underlag för syntesen. Undersökningen har identifierat fem teman: ”systematisk problemlösning”,
”modellering”, ”konkreta material”, ”IT-stött lärande” samt ”medvetenhet om eget lärande”. Dessa teman anses
ha utarbetats på ett induktivt vis genom analyser och narrativa synteser av de studier som visar en positiv effekt
på elevernas matematiska literacy. Fyra teman representerar olika typer av insatser riktade mot den del av
matematisk literacy som handlar om matematikanvändning, medan det sistnämnda temat omfattar insatser som
riktar sig mot den del av matematisk literacy som handlar om elevernas tilltro till sin egna matematiska
förmåga. Inom ramen för dessa teman beskrivs forskningen på området, vilka insatser, metoder och redskap

23

”Den kommende folkeskolereform har til formål at løfte det faglige niveau, at mindske betydnin- gen af social baggrund samt at styrke tillid og
trivsel i folkeskolen. Reformen sætter ind på en lang række områder, og med reformens implementering indføres en længere og mere varieret
skoledag. Reformen indeholder et såkaldt videns- og kompetencespor, hvor et centralt element er, at skoleudvikling og undervisning skal
baseres på viden og forskningsresultater” (Dyssegaard, de Hemmer Egeberg & Steenberg, 2014, s.1).
24
http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/Kompetencer-og-viden/Ressourcecenter-for-Folkeskolen
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som fokuseras, samt vilka resultat och effekter dessa har i ljuset av kartläggningens frågeställning. Studierna
inom respektive tema relateras dessutom till varandra på olika sätt och bildar på så vis också underkategorier.
Avslutningsvis söker kartläggningen identifiera tvärgående tendenser genom att relatera insatsernas effekter
till de olika förhållanden som insatserna är genomförda under. Sammantaget visar kartläggningen enligt
författarna ”… at der er en række effektfulde indsatser med fokus på at lære eleverne tilgange til løsning af
matematiske problemer, som styrker elevernes matematiske problemløsning og generelle matematiske
færdigheder. Ligeledes viser kortlægningen, at der også er en række effektfulde indsatser, som styrker
elevernes tiltro til egne matematiske evner ved at øge elevernes bevidsthed om egen læring” (s. 69).
De sex kartläggningar som Danish Clearinghouse genomfört på uppdrag av Undervisningsministeriet
uppvisar ett i det närmaste identiskt genomförande. De har alltså en uttalad konfigurativ ambition inom vilken
narrativa synteser används för att upprätta teman. Samtliga kartläggningar fokuserar dock frågor gällande
effekter vilket medför att det framförallt är kvantitativa studier som ingår. Till samtliga kartläggningar har det
funnits en granskningsgrupp som följt processen, vilken bland annat granskat och bidragit till
litteratursökningen, men det framgår inte tydligt i rapporterna om denna grupp även har dubbelgranskat övriga
processteg.

Brief systematisk forskningskortlægning
En brief systematisk forskningskortlægning har samma syfte som och följer de processteg som är utmärkande
för övriga kartläggningar vid Danish Clearinghouse. Men denna typ av kartläggning genomförs under en
mycket kortare tidsperiod, vilket innebär sökningar i färre databaser och bearbetning av ett mindre antal studier.
Det tillsätts inte heller en granskningsgrupp som följer arbetsprocessen och kvalitetsbedömer varje enskild
studie. Men som regel utses det en person med sakområdeskomptens för granskning av protokoll, sökningar
och färdigt manus. Alla studier kvalitetsbedöms därför enbart av en medarbetare vid Danish Clearinghouse.
Dubbelgranskning kan förekomma, om det till exempel uppstår osäkerheter vid enskilda processteg, liksom
gradering av respektive studies evidensvikt. Precis som vid en systematisk forskningskortlægning är det alltså
själva forskningen som inventeras. Vad som utmärker den när det kommer till såväl allmänna som specifika
karaktäristiska. En brief systematisk forskningskortlægning kan även innehålla ytterligare bearbetningar och
analyser som utmynnar i en beskrivning och sammanfattning av centrala aspekter relativt forskningsfrågan.
Nedan följer två exempel som bland annat belyser hur arbetet kan begränsas i denna typ av kartläggning:
Dyssegaard, C.B., de Hemmer Egeberg, J., Steenberg, K., Tiftikci, N. & Vestergaard, S. (2014b).
Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater
i erhvervsuddannelserne. Hämtad 2014-11-19 från: http://edu.au.dk/forskning/omraader/danskclearinghouse
foruddannelsesforskning/ud-givelser/
Dyssegaard, C.B., de Hemmer Egeberg, J., Steenberg, K., Tiftikci, N. & Vestergaard, S. (2014c).
Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater
i de gymnasiale uddannelser. Hämtad 2014-11-19 från: http://edu.au.dk/forskning/omraader/
danskclearinghousefor uddannelsesforskning/udgivelser/
Dyssegaard m.fl. (2014b) har genomförts på uppdrag av tankesmedjan DEA, som inrättat en
ungdomsutbildningskommission vilken skall komma med förslag till reformer av den danska
ungdomsutbildningen. Syftet med kartläggningen är att undersöka vad som kan stimulera ungdomar att
genomgå yrkesutbildning, samt vilka politiskt hanterbara förhållanden som genom målinriktade insatser kan
göra skillnad för studenter som avbryter utbildning och för studenternas prestationer. Litteratursökning har
genomförts i ett flertal databaser, men också genom granskning av referenslistor samt handsökning av relevanta
tidskrifter och utgivelser. Gallring av studier har genomförts av två personer, men det framgår inte tydligt om
detta även skett i samband med kvalitetsbedömningen.
Kartläggningen är begränsad på så vis att det enbart är empiriska studier från yrkesutbildningar i sex
europeiska länder som inkluderas. Totalt bildar 27 undersökningar från Danmark, Tyskland, Holland, Schweiz,
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England och Österrike utgångspunkt för kartläggningen. Ytterligare en avgränsning är att enbart studier
publicerade från år 2005 och framåt inkluderas. Kartläggningen innehåller dock en vidare analys och
sammanfattning av tendenserna i resultaten, liksom en beskrivning av inkluderade studiers karaktäristika. I
analysen tematiseras de inkluderade studierna utifrån dimensionerna: motiverande faktorer för studenter i
utbildning, utbildningens längd och den teoretiska sammansättningen, praktik och praktikplatser, samt avhopp
från yrkesutbildningen. Dyssegaard m.fl. (2014c) har genomförts med samma uppdragsgivare som ovan, och
innehåller i det närmaste identiska avgränsningar för att möjliggöra kartläggning inom begränsade tidsramar.
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FORMATENS KVALITET OCH RELEVANS
I detta avsnitt presenteras först resultaten av den kvalitetsbedömning som genomförts med hjälp av en
granskningsmall som baseras på AMSTAR och Socialstyrelsens mall för bedömning av forskningsöversikter
(se bilaga 1). Socialstyrelsens förstudie och SFI Campbells vidensoverblick har inte omfattats av denna
bedömning eftersom publicerade exempel inte har funnits tillgängliga. SBU:s kunskapsluckor har inte heller
granskats med anledning av att mallen inte har ansetts tillämplig på detta specifika format. Därefter analyseras
formatens inriktning och funktion med avseende på aggregativ respektive konfigurativ metodik. Avslutningsvis
värderas kartläggningarnas och samanställningarnas relevans för Skolforskningsinstitutet.

Kvalitetsbedömning
Mäklarorganisationernas olika format för kartläggning och sammanställning följer överlag den systematiska
översiktens metodik när det kommer till graden av transparens och replikerbarhet. Majoriteten av formaten
redogör för och dokumenterar litteratursökning, gallring och kodning på ett lika genomskinligt vis som dessa
processteg redovisas i systematiska översikter (fråga 3). Det framförs överlag en förbestämd metodik för
genomförandet (fråga 1), vilket sannolikt beror på att den aggregativa översiktens metodik ligger till grund för
merparten av formaten. Det finns dock undantag när det kommer till huruvida metodiken utarbetas ”a priori”.
Vissa publikationer av systematisk kartläggning (IMS, 2009) och systematisk forskningskortlægning
(Dyssegaard m.fl., 2013) som innefattar en undersökning av praktiken är betydligt mer iterativa och
utforskande till sin karaktär. Det snöbollsurval av fall och informanter som tillämpas i respektive kartläggning
är ett uttryck för detta. En av Socialstyrelsen (2012b) kartläggningar har dock utarbetat inkluderings- och
exkluderingskriterier på förhand. Även Danish Clearinghouse produkter, brief systematisk
forskningskortlægning respektive systematisk forskningskortlægning, har en metodik som förefaller vara mer
anpasslig (t.ex. Larsen m.fl., 2012). Inkluderings- och exkluderingskriterier justeras ibland under själva
kartläggningsarbetet och forskningsfrågan kan dessutom omformuleras beroende på studierna inom området.
Detta är också tydligt i de kartläggningar som Danish Clearinghouse genomfört under 2014 på uppdrag av
Undervisningsministeriet (t.ex. Dyssegaard, 2014a).
Det finns stor variation när det kommer till vilka specifika processteg som inbegrips i respektive format.
Vissa omfattar samtliga processteg, inklusive syntes och evidensgradering (videnssyntese och hurtigoversikt).
Medan andra enbart upprättar en förhållandevis enkel beskrivande karta över forskningen inom området
(vidensoverblik, systematisk litteratursøk med sortering). Däremellan finns det dessutom kartläggningar och
sammanställningar som innehåller vidare bearbetningar och analyser av de identifierade studierna, och som
ibland ligger till grund för både slutsatser och rekommendationer (t.ex. brief systematisk
forskningskortlægning, systematisk forskningskortlægning, kortlægning, systematisk kartläggning, SBU
Upplysning).
När det gäller frågan om huruvida litteratursökningen är av tillfredställande omfattning (fråga 2) är det
påtagligt att sökningen kan variera inom respektive format framförallt beroende på uppdragsgivarens tidsramar
och ekonomi. Generellt förefaller dock litteratursökningarna vara mer omfattande i systematisk kartläggning,
systematisk forskningskortlægning, systematisk litteratursøk med sortering samt videnssyntese. Medan
framförallt SBU upplysning och hurtigoversikter, men även till viss del brief systematisk
forskningskortlægning och kortlægning, utmärks av mindre omfattande litteratursökningar. Osäkerheten i
denna bedömning måste dock understrykas mot bakgrund av den variation som uppmärksammats. När det
gäller kortlægning och videnssyntese finns det dessutom bara ett par publikationer tillgängliga för granskning.
Urvalsförfarandet kännetecknas överlag av tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier (fråga 5). Många
av formaten tillämpar PICO-modellen eller varianter av denna för att precisera urvalskriterier. Det är
framförallt de inkluderade studierna som dokumenteras och förtecknas (fråga 7). Endast ett par av de utvalda
hurtigoversikterna listar även exkluderade studier (t.ex. Vist m.fl., 2012). Litteratursökningen är i dessa fall
mycket begränsad vilket också gör det möjligt att upprätta en fullständig lista över funna studier. Några av de
övriga formaten skulle på motsvarande vis behöva förteckna över 2000 publikationer vilket sannolikt är enormt

KARTLÄGGNING OCH SAMMANSTÄLLNING AV FORSKNING I NORDEN

50

resurskrävande. De inkluderade studiernas karaktäristika beskrivs dock utförligt på såväl allmän som specifik
nivå beroende på syfte och frågeställning (fråga 8).
Tillämpning av dubbelgranskning i samband med gallring och kodning varierar (fråga 4). Det förekommer
som regel i systematisk kartläggning, systematisk forskningskortlægning (med undantag för de som publicerats
under 2014) och systematisk litteratursøk med sortering. När det gäller hurtigoversikt, videnssyntese och brief
systematisk forskningskortlægning varierar graden av reliabilitetsprövning. I videnssyntese sker det ibland
gallring och kodning av två personer på ett begränsat urval av studierna, och därefter slutförs dessa båda
processteg av en person. Dubbelgranskning verkar inte förekomma i SBU upplysning eller kortlægning.
Socialstyrelsens kartläggning (IMS, 2009) som inbegriper en undersökning av praktiken, vilken tenderar att
frångå den systematiska översiktens metodik på flera plan, förefaller inte heller tillämpa dubbelgranskning.
Men detta beror alltså på att Socialstyrelsen vid denna tidpunkt inte antagit de arbetsrutiner som gäller idag.
De kartläggningar och sammanställningar som innefattar en kvalitetsbedömning (fråga 9) av studierna
(videnssyntese, hurtigoversikt, systematisk forskningskortlægning, brief systematisk forskningskortlægning,
systematisk kartläggning) tar överlag hänsyn till denna bedömning i formulering av slutsatser och
rekommendationer (fråga 11). Det finns dock skillnader när det kommer till hur kvalitetsbedömningen går till.
Brief systematisk forskningskortlægning, hurtigoversikt och videnssyntese tillämpar en enklare form av
kvalitetsbedömning som enbart utförs av en person. Medan kvalitetsbedömningen i systematisk kartläggning
och systematisk forskningskortlægning innefattar dubbelgranskning (fråga 10). Den kortlægning som beskrivs
drar slutsatser om syntesmöjligheter inom det aktuella forskningsområdet utan att närmare kvalitetsgranska
studierna (Oldrup m.fl., 2010). Det förefaller som att studiedesign har utgjort ett tillräckligt mått på kvalitet i
detta specifika fall. När det gäller de format som tillämpar studiedesign som kriterium bedöms detta urval ha
relevans i förhållande till syfte och frågeställning i de aktuella publikationerna (fråga 6).
Hurtigoversikt, brief systematisk forskningskortlægning, kortlægning och SBU upplysning tenderar att
uppfylla vissa av kraven i granskningsmallen i lägre grad jämfört med övriga format. Dessa format genomförs
under relativt korta tidsperioder och reliabilitetsprövning sker inte alls eller endast ibland med hjälp
dubbelgranskning (fråga 4 och 10). Emellanåt utförs alltså gallring, kodning och kvalitetsbedömning endast av
en person. När detta sammanfaller med begränsade litteratursökningar (fråga 2) och enklare former av
kvalitetsbedömning (fråga 6), riskerar det vetenskapliga underlaget att bli begränsat. I detta sammanhang är det
emellertid viktigt att understryka att mäklarorganisationer som tillämpar dessa format är explicita med
begränsningarna, samt att uppdragsgivares tidsramar och ekonomi kan tvinga fram avsteg som gör att
metodiken varierar. Det tillsätts dessutom ofta en person med sakområdeskomptens för granskning av både
arbetsprocess och slutprodukt. Många av dessa format spelar även en viktig roll i respektive
mäklarorganisations arbete med systematiska översikter där kvalitetskraven är högre ställda. Steg som
kvalitetsbedömning och dubbelgranskning kan därför komma att tillämpas längre fram i processen.
Bedömningen är alltså att systematisk kartläggning, systematisk forskningskortlægning, systematisk
litteratursøk med sortering och videnssyntese uppfyller kraven på dubbelgranskning och kvalitetsbedömning i
något högre grad jämfört med övriga format. Det bör emellertid understrykas att videnssyntese och systematisk
forskningskortlægning inte alltid innefattar dubbelgranskning, samt att vissa av de kartläggningar som inriktas
mot praktiken tenderar att göra avsteg från metodiken i de aktuella avseendena.

Inriktning och funktion
De kartläggningar och sammanställningar som granskats i denna studie fokuserar till stor del frågeställningar
rörande olika insatsers och programs effekter. Av förklarliga skäl svarar formaten därmed i huvudsak mot den
aggregativa översiktens metodik (Gough m.fl., 2012). Formaten utmärks generellt av att processtegen är tydligt
avskilda från varandra och utformade ”a priori”. Litteratursökningen är som regel grundlig, kvalitetsbedömning
avser primärt att undvika olika former av bias, samt att metaanalys eller andra aggregativa metoder prioriteras
när syntes genomförs eller när syntesmöjligheter utreds. Hurtigoversikt och SBU upplysning baseras dock på
kraftigt begränsade litteratursökningar. Men övriga kartläggningar och sammanställningar som har en mindre
omfattande litteratursökning jämfört med den i systematiska översikter, syftar trots detta till att finna samtliga
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studier inom ramen för dessa begränsningar och med sökstrategier som utarbetas på förhand. Det är alltså en
viss metodik som är framträdande.
Det är dock möjligt att identifiera konfigurativa drag i de undergruppsanalyser och beskrivningar som
förekommer i publikationer av hurtigoversikt, kortlægning, brief systematisk forskningskortlægning,
videnssyntese, systematisk forskningskortlægning och systematisk kartläggning. Men dessa drag förfaller ofta
underordnas den aggregativa metodiken. Många av Danish Clearinghouse publikationer inom
utbildningssektorn följer detta mönster (t.ex. Dyssegaard m.fl., 2013; Larsen m.fl., 2011; Larsen m.fl., 2012;
Søgaard Larsen m.fl., 2012). Kartläggningen av Larsen m.fl. (2011), som belyser orsaker till och effekter av
studentavhopp vid universitetsutbildning bygger till stor del på en aggregativ metodik, men det finns till viss
del också en annan inriktning. Kring frågan ”what is dropout?” finns det tendenser till konfiguration med
avseende på hur olika studier beskriver och definierar fenomenet studentavhopp. Men vad det gäller
litteratursökning och urval av studier är metodiken primärt anpassad till frågor om orsaker och effekter i
sammanhanget. Kartläggningen bygger dessutom enbart på kvantitativa studier. Om huvudsyftet hade varit att
förbereda eller påbörja konfiguration av studierna skulle författarna troligtvis även valt att inkludera andra
designer. Liknande tendenser finns i Oldrup m.fl. (2010) som fokuserar boendesociala insatser riktat mot barn,
ungdomar och familjer. Frågan om vad som räknas som boendesociala insatser öppnar för ett konfigurativt
angreppssätt, men den aggregativa logiken är överordnad även i denna kartläggning. Danish Clearinghouse
kartläggningar skiljer sig dock från övriga format vad det gäller kvalitetsbedömning och evidensgradering (jfr
kortlægning, videnssyntese, hurtigoversikt och systematisk kartläggning) eftersom EPPI-centrets rutiner bildar
utgångspunkt för dessa processteg.
Det är framförallt Danish Clearinghouse kartläggningar som genomförts under 2014 på uppdrag av
Undervisningsministeriet som har en konfigurativ ambition (t.ex. Dyssegaard m.fl., 2014a). Inom ramen för
denna inriktning används narrativa synteser i ett försök att bygga upp teman på ett induktivt vis, ibland
anpassas inkluderings- och exkluderingskriterier, och fokus kan justeras beroende på funna studier. Vissa
processteg tenderar dessutom att gå in i varandra. Samtidigt verkar emellertid delar av metodiken dra mot ett
aggregativt förfarande. Litteratursökning tycks inte vara utformad i syfte att finna tillräckligt många studier för
att åstadkomma en meningsfull konfiguration eller styrd av den grad av ”mättnad” som tänkbart kan uppstå. De
slutsatser som dras förefaller i viss grad även bygga på en summering av forskningen inom respektive tema.
Det framgår inte heller tydligt hur dessa teman har upparbetats, vilket rimligtvis måste ha innefattat ett relativt
omfattande analys- och tolkningsarbete. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att en narrativ syntes kan
utformas på både ett konfigurativt och aggregativt vis (jfr Snilstveit, Oliver, & Vojtkova, 2012). Eftersom
frågorna i dessa kartläggningar rör effekter av olika insatser tycks det alltså även finnas inslag av det senare.
Kartläggningarna skulle därmed eventuellt kunna placeras in någonstans mittemellan dessa båda ytterligheter
(Gough & Thomas, 2012).
Även om Danish Clearinghouse kartläggningar kan anses utgöra en kontrast mot övriga format i vissa
avseenden har denna studie alltså inte lyckats identifiera ett enda renodlat exempel på konfigurativ metodik
som är inkluderande vad det gäller olika forskningsansatser, vetenskapliga metoder och kunskapsintressen.
Kvalitativa studier förefaller överlag inte räknas som ”evidensbaserade” eller som ett tillräckligt underlag i
de fall kartläggning utgör ett förarbete till systematisk översikt. Några av mäklarorganisationerna beskriver
dock syntesmetoder för kvalitativa studier i sina respektive metodhandböcker (t.ex. Danish Clearinghouse,
2007; SBU 2013, s. 79-103). Men detta kommer inte till uttryck i arbetet med kartläggningar och
sammanställningar av forskningsresultat. Vid SBU förefaller kvalitativa undersökningar primärt syfta till att
belysa erfarenheter och upplevelser av de interventioner som utvärderas. Exempel på kartläggningar eller
sammanställningar med huvudsyfte att utforska denna typ av studier har dock inte påträffats. Detta kan bero på
att kvalitativa studier inbegrips som ett komplement först i vissa av de systematiska översikter som SBU
genomför. I detta sammanhang är det emellertid viktigt att återigen understryka att föreliggande studie inte har
granskat samtliga publikationer när det kommer till SBU Upplysning, Socialstyrelsens kartläggningar och
Kunnskapssenter for helsetjenestens systematisk litteratursøk med sortering.
Inom medicin- och hälsoområdet samt det sociala fältet är denna inriktning mot kvantitativa studier högst
förklarlig eftersom de mäklarorganisationer som ingår i denna undersökning sluter sig till Cochrane- och
Campbell-samarbetenas internationella standarder. En annan bidragande orsak är sannolikt att uppdragsgivare
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och finansiärer tenderar att styra verksamheten mot frågor rörande effekter. Detta förefaller bland annat gälla
för Danish Clearinghouse som trots uttalad evidens- och metodpluralism nästan enbart genomfört
kartläggningar som domineras av kvantitativa studier (t.ex. Dyssegaard m.fl., 2013; Dyssegaard m.fl., 2014a;
Larsen m.fl., 2011; Larsen m.fl., 2012; Søgaard Larsen m.fl., 2012). Det finns alltså en viss tendens till
bristande överensstämmelse mellan vad några av mäklarorganisationerna beskriver att de gör och vad de
faktiskt gör.
Bland de granskade publikationerna finns det emellertid ”breda” kartläggningar med syfte att täcka in all
forskningsaktivitet på området och som därmed även innehåller kvalitativa studier (t.ex. Nielsen m.fl., 2014;
Larsen, m.fl., 2013; Nordenbo, m.fl., 2009). De båda kartläggningarna av Dyssegaard (2014b; 2014c)
inkluderar även kvalitativa studier i den narrativa syntes som förbereds eller påbörjas.
Överlag tenderar formaten att fylla en viss funktion i respektive mäklarorganisations arbete med
systematiska översikter. De olika formaten är vid flera av mäklarorganisationerna, med visst undantag för
Danish Clearinghouse och Kunnskapssenter for utdanning, hierarkiskt ordnade och utformade för att kunna
bidra till varandra i en riktning mot vad som anses vara mest kvalificerad kunskap. Vid till exempel SFI
Campbell är denna hierarki tydligt uttalad. Den kortlægning (Oldrup m.fl., 2010) som genomförts avser primärt
att undersöka förekomsten av effektstudier inom området för att på så vis utreda möjligheterna för metaanalys.
Många av de kartläggningar som exemplifieras ovan följer detta mönster. Resultaten ligger till grund för
forskningsstrategier inom ett givet område och understödjer på detta vis arbetet med systematiska översikter.
Även Socialstyrelsens förstudie och SBU:s kunskapsluckor fyller en sådan funktion. Den praktiska relevansen
kan därmed vara indirekt. Formaten bidrar alltså ofta till respektive mäklarorganisations (eller uppdragsgivares)
fortsatta arbete inom ett avgränsat område. Många publikationer av hurtigoversikt, videnssyntese, brief
systematisk forskningskortlægning, systematisk forskningskortlægning och systematisk kartläggning
presenterar dock slutsatser eller rekommendationer i förhållande till externa målgrupper.

Relevans för Skolforskningsinstitutet
Mot bakgrund av att det i huvudsak är en aggregativ metodik som framträder är den sammantagna
bedömningen att de studerade formaten är av begränsad relevans för Skolforskningsinstitutet. Metoderna för
kartläggning och sammanställning framstår dock som relevanta på ett övergripande plan. Inte minst utgör
graden av systematik och transparens, som kan identifieras i majoriteten av formaten, en viktig riktlinje för hur
kartläggning och sammanställning av forskning kan utformas och tillämpas.
En annan generell aspekt som kan anses som betydelsefull för Skolforskningsinstitutet rör hur
kartläggningar av forskning understödjer respektive mäklarorganisations arbete med systematiska översikter.
Många av de format som undersökts bildar grund för beslut om vilka forskningsstrategier som ska tillämpas
inom ett visst område och utgör därför ofta ett viktigt förarbete till systematiska översikter. Kartläggningar kan
dessutom ligga till grund för initiering av primärforskning, men också utgöra ett viktigt kunskapsbidrag som
fristående produkt. Ur ett prioriterings- och resursperspektiv tycks det alltså vara angeläget att utreda
forskningsaktiviteten och syntesmöjligheterna innan beslut fattas om en fullständig systematisk översikt.
Samtliga kartläggningar som granskats i denna studie (förstudie, systematisk kartläggning, vidensoverblik,
kortlægning, videnssyntese, brief systematisk forskningskortlægning, systematisk forskningskortlægning,
systematisk litteratursøk med sortering) förefaller därför som intressanta för Skolforskningsinstitutets
verksamhet. Men detta gäller alltså primärt de övergripande funktioner som dessa format potentiellt kan fylla.
En jämförelse mellan formaten uppmärksammar därutöver att det inte är givet på förhand vilka processteg
som kan och bör inkluderas. Hur långt den systematiska översikten förarbetas och vilka kvalitetskrav som ställs
på metodiken varierar. Det finns därmed alltså avvägningar för Skolforskningsinstitutet att göra i denna
specifika fråga. De studerade formaten har dessutom lite olika inriktningar. Vissa kartläggningar riktar sig
primärt internt (t.ex. förstudie; vidensoverblik), medan andra format inbegriper analyser och slutsatser som
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ibland även publiceras för en viss målgrupp (t.ex. systematisk forskningskortlægning, systematisk kartläggning,
videnssyntese, kortlægning).
Kartläggning kan också spela en viktig roll när det kommer till att peka ut kunskapsluckor25, vilket kan
anses svara mot Skolforskningsinstitutets uppdrag att identifiera områden där praktiknära forskning saknas
(U2014:02). SBU:s register över kunskapsluckor är ett format som utarbetats särskilt för detta ändamål. Vid
tidpunkten för denna studie, hösten 2014, fanns det över 1230 kunskapsluckor registrerade i SBU:s databas. I
detta sammanhang bör det emellertid påpekas att den kliniska forskningen inom medicin- och hälsoområdet är
betydligt mer utvecklad jämfört med motsvarande forskningsinriktning inom utbildningsområdet (Carlgren,
2010). Mot denna bakgrund förefaller det viktigt för Skolforskningsinstitutet att betänka på vilken nivå som
kunskapsluckor i så fall ska registreras. Om utgångspunkt tas på en lika detaljerad nivå som vid SBU är risken
troligen stor att det kommer att finnas ett i det närmaste oändligt antal potentiella kunskapsluckor för
Skolforskningsinstitutet att kartlägga och registrera. Ett sådant angreppssätt kommer av förklarliga skäl att
kräva enorma resurser. Inom utbildningsområdet förefaller strategin istället vara att inventera befintlig
forskning och de praktiknära studier som faktiskt genomförts. Danish Clearinghouse pågående arbete med att
upprätta ett register över skandinavisk utbildningsvetenskaplig forskning kan betraktas som ett initiativ i denna
riktning (t.ex. Larsen m.fl., 2013b; Nielsen m.fl., 2014; Nordenbo m.fl., 2009). Ett annat exempel är What
Works Clearinghouse databas ”the Registry of Randomized Controlled Trials” där det idag finns över 170
randomiserade kontrollförsök registrerade inom utbildningsområdet26.
Ett format som framstår relevant i detta sammanhang är Danish Clearinghouse och Socialstyrelsens
kartläggningar som även innehåller undersökningar av praktiken (Dyssegaard m.fl., 2013; IMS, 2009;
Socialstyrelsen, 2012b). Denna typ av kartläggning skulle bland annat kunna vara passande för att identifiera
etablerade arbetssätt och metoder i den svenska skolan och förskolan som ännu inte studerats. Formatet tycks
alltså ha potential att uppmärksamma lärares behov, och beroende på fråga kan olika parter i skolan och
förskolan även engageras i genomförandet. Resultaten sätts dessutom i relation till forskning inom området och
kan därför utmynna i ett relevant kunskapsunderlag. Detta format bedöms därför som intressant i förhållande
till Skolforskningsinstitutets uppdrag både vad det gäller kartläggning och initiering av praktiknära studier.
Det tycks alltså finnas anledning för Skolforskningsinstitutet att intressera sig för och dra lärdom av de
erfarenheter som mäklarorganisationerna i Norden har inom detta område. Men detta gäller alltså på en generell
nivå och inte primärt den specifika metodik som tillämpas. Formaten bygger i huvudsak på en aggregativ
metodik vilken i första hand kan betraktas som relevant för den del av Skolforskningsinstitutets uppdrag som
handlar om att förbättra kunskapsresultaten och som tänkbart kan röra frågor om hur väl olika insatser,
program, arbetssätt och metoder fungerar. Många av Danish Clearinghouse kartläggningar tillämpas
exempelvis för detta ändamål. Liknande format går även att finna inom utbildningsområdet internationellt, där
bland annat What Works Clearinghouse genomför kartläggningar och översikter med aggregativ inriktning som
i huvudsak inbegriper studier med experimentell design27.
En viktig fråga i detta sammanhang är om denna typ av kvantitativa studier existerar i tillräcklig omfattning
för att genomföra kartläggningar och sammanställningar såväl internationellt som i Norden. Danish

25

I detta sammanhang bör det även tilläggas att begreppet ”kunskapslucka” ger konnotationer till det vetenskapsideal som underbygger den
aggregativa översiktens metodik. SBU definierar en kunskapslucka på följande vis: ”Kunskapsluckan kan ha två olika nivåer avseende vad som
utgör själva ”luckan”. Det kan saknas tillförlitliga studier som adresserar frågan (alternativt visar tillgängliga studier på en betydande
osäkerhet), med andra ord är det vetenskapliga underlaget otillräckligt eller saknas helt. Det kan också saknas en välgjord och uppdaterad
systematisk litteraturöversikt som berör frågan, kunskapsläget är alltså inte utrett (dvs. det kan finnas välgjorda studier, men ingen sammanvägd
analys är gjord). I det första fallet behövs mer primärforskning för att fylla luckan och i det andra en systematisk litteraturöversikt för att
klargöra kunskapsläget” (Hämtad 2014-11-06 från: http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/Vetenskapliga-kunskapsluckor/Hur-vi-arbetar-medkunskapsluckor/). Inom ramen för den konfigurativa logiken, där kunskaper också kan ”saknas” beroende på vilka specifika ansatser och
metoder som tillämpats inom ett visst område, förefaller denna definition inte vara tillräcklig.
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Databasen är tillgänglig via What Works Clearinghouse webbsida. Hämtad 2014-11-06 från:
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/references/registries/index.aspx.

27

Inom ramen för What Works Clearinghouse verksamhet används även rapid review. De kortformat som granskats i denna studie, hurtigoversikt
och SBU upplysning, tycks dock framförallt rikta sig mot beslutsfattare i ledande befattning. Skolforskningsinstitutet är i jämförelse inriktat
mot en annan nivå av yrkesverksamheten.
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Clearinghouse kartläggningar som rör frågor om orsaker och effekter bygger nästan uteslutande på kvantitativa
studier genomförda i anglosaxiska länder, framförallt från USA (t.ex. Dyssegaard m.fl., 2014a; Dyssegaard
m.fl., 2013; Larsen m.fl., 2011). Av de totalt 380 studier som ingår i de sex kartläggningar som Danish
Clearinghouse genomfört under 2014 på uppdrag av Undervisningsministeriet är 57 % från USA, 15 % från
Norden och endast 3 % av studierna har en kvalitativ ansats. För Skolforskningsinstitutets del förefaller det
därmed som viktigt att beakta frågor angående överförbarhet och praktisk relevans, inte minst mot bakgrund av
de skillnader i skolsystem och undervisningstradition som föreligger (jfr Hopmann, 2007; Håkansson &
Sundberg, 2012).
En relaterad aspekt gäller Skolforskningsinstitutets uppdrag att validera internationella översikter. De
befintliga mäklarorganisationerna inom utbildningsområdet har överlag inte ett lika ”brett” uppdrag som
Skolforskningsinstitutet (jfr Levinsson, 2013; U2014:02). En enkel översättning av kartläggningar och
sammanställningar från anglosaxiska länder riskerar därmed att betona en snäv tolkning av kunskapsuppdraget,
kanske också på bekostnad av Skolforskningsinstitutets övriga uppdrag. I anslutning till uppdraget att validera
internationella forskningsöversikter tycks det även finnas ett behov av att utveckla granskningsmallar som är
tillämpliga på så väl aggregativa som konfigurativa översikter (jfr Shea m.fl., 2007; Socialstyrelsen, 2012a, s.
69-83).
Sammantaget bedöms alltså de format för kartläggning och sammanställning som ingår i denna studie ha
begränsad relevans för Skolforskningsinstitutets uppdrag. De mäklarorganisationer som granskats i denna
studie tycks överlag ha förhållandevis lite kunskap om och praktisk erfarenhet av kartläggningar och
sammanställningar som baseras på konfigurativ metodik. De format som Danish Clearinghouse publicerat på
senare år förefaller dock ha ambition att utvecklas i denna riktning. Utredningen för inrättandet av ett
Skolforsningsinstitut betonar att det krävs forskning som möter och besvarar professionens frågor för att lärare
ska kunna ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera verksamheten i skolan och förskolan
(U2014:02). En viktig utgångspunkt i relevansbedömningen har varit att Skolforskningsinstitutet därmed
behöver tillämpa format för kartläggning och sammanställning som har potential att inkludera flera olika
forskningsansatser, metoder och intressen inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Ingen av de kartläggningar
och sammanställningar som granskats kan dock betraktas som ett tydligt förarbete till en konfigurativ översikt
som är inkluderande till sin karaktär och som svarar mot andra kunskapsintressen än ett rent tekniskt (jfr Noblit
& Hare, 1988; Dixon-Woods, 2006). De studerade formaten bedöms mot denna bakgrund som otillräckliga.
När det gäller de praktikutvecklande forskningsansatserna inom utbildningsområdet är det tydligt att
metodiken inte är anpassad för den särskilda studiedesign som är utmärkande för dessa ansatser. Jämfört med
de studier som inbegrips i kartläggningar och sammanställningar som rör effekter av olika arbetssätt och
metoder finns det betydande skillnader vad det gäller studiedesign och kunskapsanspråk (jfr Levinsson, 2011).
Till skillnad från exempelvis RCT:er syftar de praktikutvecklande ansatserna överlag inte till att utveckla
kunskap som kan säkerställas eller generaliseras i någon statistisk mening. Det handlar istället om ett praktiskt
kunskapsintresse som rör möjliga samband mellan undervisning och lärande. Den specifika designen med
cykliska förlopp syftar dessutom till att lärare och forskare successivt ska utveckla sin förståelse för hur det
professionella handlandet bättre kan stödja elevernas lärande (Carlgren, 2011). Det är alltså inga ”färdiga”
interventioner som utvärderas. De studier som genomförs inom ramen för de praktikutvecklande ansatserna
skulle av förklarliga skäl inte hålla måttet i den typ av kvalitetsbedömning som inriktas på att undvika olika
former av ”bias” (jfr Gutiérrez & Penuel, 2014). EPPI-centrets (2010) och Danish Clearinghouse mallar och
rutiner skulle möjligtvis kunna anpassas för detta ändamål eftersom de tar hänsyn till respektive studies
metodologiska förutsättningar. Men utvecklingen av alternativa bedömningskriterier har framförallt rört
kvalitativa studier generellt och inte specifikt ansatser där praktisk relevans också betonas.
Om Skolforskningsinstitutet avser att fånga upp studier som är praktikutvecklande till sin karaktär och som
också har genomförts i Sverige28 behöver frågorna dessutom utformas på ett särskilt vis. När PICO-modellen

28

Se till exempel de praktiknära studier som kartläggs i SKOLFORSK-delprojekt IV, vilka överlag bedöms vara av hög praktisk relevans, men
som sannolikt skulle exkluderas i format som primärt är anpassade för att utforska effekter av interventioner.
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ligger till grund för kartläggning och sammanställning av forskning inom utbildningsområdet är tydligt att
RCT:er, eller andra kvantitativa studier, från anglosaxiska länder prioriteras (jfr Dyssegaard m.fl., 2014a;
Dyssegaard m.fl., 2013; Larsen m.fl., 2011).
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DISKUSSION
I detta avsnitt presenteras först de slutsatser som kan dras utifrån resultaten av denna studie. Därefter diskuteras
undersökningens genomförande med fokus på både styrkor och svagheter. Särskilt uppmärksammas
konsekvenserna av de avgränsningar som varit nödvändiga mot bakgrund av SKOLFORSK-projektets
tidsramar. Avslutningsvis behandlas de rekommendationer som föreliggande studie har till uppdrag att lämna
och som framstår som beaktansvärda för Skolforskningsinstitutet.

Slutsatser
I Norden tycks den metodik som används för att kartlägga och sammanställa forskning variera på ett liknande
vis som observerats i motsvarande studier internationellt (Bragge m.fl., 2011; Harker & Kleijnen, 2012). Denna
variation kan identifieras såväl inom som mellan de discipliner och områden som representeras i denna
undersökning. Det handlar dels om vilka specifika processteg som inbegrips i genomförandet, men också om
vilka kvalitetskrav som respektive format lever upp till. Mäklarorganisationerna i Norden genomför alltså
kartläggningar och sammanställningar av forskning på lite olika sätt. Det är därmed inte möjligt att urskilja
några specifika nordiska standarder för dessa format, utan organisationernas verksamheter ansluter snarare till
den utvecklingslinje som kan iakttas inom området i stort (jfr Socialstyrelsen, 2014).
Internationella studier betonar att avsteg från den systematiska översiktens metodik riskerar att undergräva
den vetenskapliga kvaliteten i de ”nya” format som utvecklats. Det publiceras dessutom kartläggningar och
sammanställningar som av någon anledning inte är explicita med denna problematik (Ganann m.fl., 2010).
Även i Norden tillämpas det alltså format som är bristfälliga vad det gäller till exempel omfattning på
litteratursökning och utförande av reliabilitetsprövning. Ett skäl förefaller vara att mäklarorganisationerna
tenderar att anpassa sig efter uppdragsgivares önskemål, ekonomiska resurser och tidsramar. Men denna studie
visar att vissa avsteg från metodiken även kan betraktas som funktionella. Många av de systematiska
kartläggningar som granskats lämnar viktiga bidrag till respektive mäklarorganisations arbete med systematiska
översikter där kvalitetskraven är högre ställda. I kraft av att formaten ofta går in i varandra kan alltså steg som
kvalitetsbedömning av studier och dubbelgranskning av detta förfarande komma längre fram i processen.
Mäklarorganisationerna i Norden är dessutom tydliga med formatens begränsningar och beskriver dem ofta i
ljuset av den systematiska översiktens metodik.
För Skolforskningsinstitutets del finns det alltså, som tidigare nämnts, avvägningar att göra när det kommer
till hur kartläggning och sammanställning av forskning ska utformas. Öppenhet och transparens vad det gäller
inriktning, funktion och begränsning förefaller dock vara grundläggande oavsett vilka specifika format som
Skolforskningsinstitutet väljer att utarbeta.
Denna studie har även uppmärksammat att det tenderar att föreligga en skillnad mellan hur vissa av
mäklarorganisationerna framställer sin verksamhet och vilka specifika format som de egentligen tillämpar.
Några av organisationerna beskriver alternativa syntesmetoder och tillvägagångssätt för att även inkludera
kvalitativa studier. Men överlag kommer detta inte till uttryck i de kartläggningar och sammanställningar som
granskats. Inom utbildningsområdet har denna brist på överensstämmelse mellan vad mäklarorganisationer
beskriver att de gör och vad de faktiskt gör observerats tidigare. EPPI-centrets utveckling av syntesmetoder för
kvalitativa studier har kritiserats för att vara mer av ett retoriskt grepp i syfte att tysta kritiker än en egentlig
kursändring som fått genomslag i verksamheten (Hammersley, 2004; Levinsson, 2013). I detta sammanhang
bör det emellertid återigen framhållas att uppdragsgivare och finansiärer tycks utöva inflytande över
verksamheten. Men sammantaget förefaller det alltså kunna bli en stor utmaning för Skolforskningsinstitutet att
förverkliga den metodpluralism som lyfts fram som nödvändig i denna undersökning.
Det övergripande syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vilka olika format för kartläggning
och sammanställning av forskning som tillämpas av mäklarorganisationer i Norden. Vidare har formatens
relevans för Skolforskningsinstitutets uppdrag granskats. En slutsats som kan dras är att det finns skäl för
Skolforskningsinstitutet att titta närmare på de kartläggningar och sammanställningar som används i Norden.
Men lärdomar kan framförallt göras på ett allmänt plan och viss mån i förhållande till uppdraget att förbättra
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kunskapsresultaten i det svenska skolväsendet. Den aggregativa metodik som underbygger majoriteten av
formaten har enligt denna studie begränsad relevans för Skolforskningsinstitutet. De format som granskats
anses alltså inte svara mot det breda uppdrag som föreslås av utredningen om inrättandet av ett
Skolforskningsinstitut (U2014:02).

Undersökningens styrkor och svagheter
De svagheter som kan urskiljas i genomförandet av denna studie är till stor del kopplade till de avgränsningar
som varit nödvändiga mot bakgrund av SKOLFORSK-projektets tidsramar. Av denna anledning finns
exempelvis enbart mäklarorganisationer representerade i urvalet. Denna typ av organisation prioriterades
eftersom de som regel har ett uppdrag centrerat kring att genomföra och sprida systematiska
forskningsöversikter, vilket överensstämmer med Skolforskningsinstitutets uppdrag. Men det kan mycket väl
finnas andra organisationer och aktörer i Norden som utför kartläggningar och sammanställningar av relevans
för Skolforskningsinstitutets verksamhet.
Av tidsmässiga skäl har det inte heller varit möjligt att granska samtliga publikationer från Kunnskapssenter
for helsetjenesten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering. Det är viktigt att betona att
detta givetvis kan ha inverkat på hur formaten systematisk litteratursøk med sortering, systematisk
kartläggning, samt SBU upplysning beskrivs och analyseras. Men det finns trots allt en tillräcklig grund för att
påstå att de kartläggningar och sammanställningar som granskats huvudsakligen bygger på en aggregativ
metodik och domineras av ett tekniskt kunskapsintresse.
Undantag får dock göras för Kunnskapssenter for utdanning. I kraft av att Kunnskapssenter for utdanning
ännu inte har utarbetat några formella tillvägagångssätt för kartläggning och sammanställning har
utbildningsområdet blivit något underrepresenterat. Eventuellt hade ett annat urval, som inkluderat två
etablerade mäklarorganisationer inom detta område, bidragit till större variationsvidd. Trots försök gick det
emellertid inte att identifiera någon mäklarorganisation inom utbildningssektorn i Finland. De anglosaxiska
strömmingar som reser krav på evidensbasering tycks alltså inte ha fått samma inflytande i Finland.
I kraft av att FinSoc verksamhet dessutom inte visade sig vara inriktad mot systematiska översikter, vilket
först antogs, har mäklarorganisationer från Finland överhuvudtaget inte undersökts. Utrymme har inte heller
funnits för att titta närmare på berörda discipliner och områden på Island. Föreliggande studie ger således ingen
fullständig bild av hur det förhåller sig i Norden, utan resultaten har framförallt bäring på situationen i
Danmark, Norge och Sverige.
Valet att även inkludera mäklarorganisationer från socialt arbete samt medicin och hälsoområdet kan dock
betraktas som en styrka. Det har bidragit till variation när det kommer till vilken specifik metodik som
tillämpas i kartläggning och sammanställning av forskning. Studien öppnar därigenom för
Skolforskningsinstitutet att dra lärdom av de kunskaper och erfarenheter arbetats upp inom andra sektorer.
Evidensbaserad praktik och genomförandet av systematiska översikter har dessutom en längre historia inom
framförallt medicin- och hälsoområdet vilket kan vara angeläget att beakta. Förhoppningsvis har beslutet att
inte avgränsa studien till utbildningssektorn även resulterat i ett kunskapsbidrag som skiljer sig från de
SKOLFORSK-delprojekt som initialt hade likartade syftesbeskrivningar som denna undersökning.
En annan styrka är att företrädare för respektive mäklarorganisation har fått möjlighet att ta del av och
lämna synpunkter på hur deras arbete med kartläggningar och sammanställningar av forskning skildras i
resultatet. De har alltså kontrollerat att framställningen av respektive format överensstämmer med hur det
utarbetas internt. Många av företrädarna har även varit behjälpliga med att ta fram exempel på publikationer
inom området, vilket kan ha bidragit till att de granskade formaten blivit mer representativa för respektive
mäklarorganisations verksamhet. Beskrivningarna och analyserna av respektive format har dessutom tagit
hänsyn till både publikationer och redogörelser vilket bland annat lett till att variationer och avvikelser har
kunnat uppmärksammas.
Det teoretiskt ramverk som bildat utgångspunkt för beskrivning och analys av respektive format har haft
förtjänster. Tidigare studier tycks framförallt ha positionerat ”nya” format relativt den systematiska översiktens
metodik (Bragge m.fl., 2011; Harker & Kleijnen, 2012). Föreliggande studie har byggt vidare på detta
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angreppssätt, men också använt teoretiska resurser med potential att uppmärksamma skillnader mellan
aggregativa och konfigurativa metoder (Gough m.fl., 2012). På så vis har även formatens specifika inriktning
och funktion kunnat urskiljas. Detta ramverk tar även hänsyn till den utveckling som skett när det kommer till
metoder för systematiska översikter, inte minst inom utbildningssektorn, vilket kanske också är nödvändigt när
lärdomar ska dras från andra discipliner och områden. Sammantaget förefaller detta ramverk alltså vara
relevant för att beskriva och analysera olika format inom området.

Rekommendationer
Skolforskningsinstitutet rekommenderas att titta närmare på hur de etablerade mäklarorganisationerna i Norden
arbetar med kartläggningar och sammanställningar av forskning. Mäklarorganisationernas kunskaper och
erfarenheter inom området kan ge vägledning när det kommer till hur hög grad av systematik och transparens
kan åstadkommas, samt hur kartläggningar och sammanställningar i olika avseenden kan understödja arbetet
med systematiska översikter. En jämförelse mellan formaten uppmärksammar dessutom stor variation i
metodiken, vilken i förlängningen belyser många av de avvägningar som Skolforskningsinstitutet tänkbart
kommer att behöva göra. Detta gäller både vilka processteg innefattas och vilka kvalitetskrav som ställs i
kartläggning och sammanställning av forskning.
Det specifika format för kartläggning som inriktas mot både forskning och praktik betraktas här som
relevant för Skolforskningsinstitutets uppdrag. Denna typ av kartläggning skulle kunna användas för att
undersöka etablerade arbetssätt och metoder, ligga till grund för initiering av praktiknära forskning, samt
inkludera yrkesverksamma i Skolforskningsinstitutets verksamhet. Denna studie rekommenderar därför
Skolforskningsinstitutet att titta närmare på hur ett motsvarande format kan utarbetas inom utbildningsområdet.
När det gäller just denna typ av kartläggning behöver troligtvis även samverkan övervägas och upprättas med
andra myndigheter, som Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, samt med
parter på regional och lokal nivå.
Avslutningsvis uppmanas Skolforskningsinstitutet att ingå i ett nordiskt samarbete med
mäklarorganisationerna inom utbildningsområdet i syfte att utveckla format för kartläggning och
sammanställning som är anpassade till såväl utbildningsvetenskaplig forskning som praktik inom skolans och
förskolans område. En bred teoretisk och metodisk bas har i denna studie lyfts fram som nödvändig för att
Skolforskningsinstitutet ska kunna utföra sitt uppdrag. Det framstår också som angeläget att utarbeta specifika
format som har potential att inkludera de praktikutvecklande ansatser som växer fram inom det
utbildningsvetenskapliga fältet. Tänkbara samarbetsparter är Kunnskapssenter for utdanning, som befinner sig i
en intressant utvecklingsfas, och Danish Clearinghouse som på senare år har tillämpat format vars ambition till
viss del är i linje med den utveckling som efterfrågas. Sannolikt behöver dessa format utarbetas i takt med att
de genomförs eftersom det i stor utsträckning verkar saknas publicerade exempel från de organisationer som
anses leda utvecklingen inom utbildningsområdet. Viktigt att understryka i detta sammanhang är att de format
som granskats i denna studie inte kan omarbetas på ett enkelt vis. De typer av kartläggningar och
sammanställningar som behöver utarbetas bygger alltså på en annan metodik vars praktiska genomförande
också fodrar kompetenser som utvecklats inom bland annat tolkande och kritiska forskningstraditioner. Detta är
viktigt att beakta i bemanningen av Skolforskningsinstitutet och de projektgrupper som får till uppdrag att
kartlägga och sammanställa forskning av relevans för skolan och förskolan.
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BILAGA 1 MALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING
1) Redovisas en förbestämd metod för genomförandet?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………

2) Var litteratursökningen av tillfredsställande omfattning?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………

3) Har litteratursökning, gallring och kodning beskrivits utförligt?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………

4) Är gallring och kodning genomförd av två oberoende granskare?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………

5) Har kartläggningen tydliga inkluderings- och exkluderingskriterier?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………

6) Var kriterierna avseende studiedesign relevanta i förhållande till syfte och frågeställning?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………

7) Dokumenteras såväl inkluderade som exkluderade studier?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………
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8) Beskrivs de inkluderade studiernas kännetecken och resultat?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………

9) Har de inkluderade studierna kvalitetsbedömts?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………

10) Har kvalitetsbedömning genomförts av två oberoende granskare?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………

11) Har hänsyn tagits till kvalitetsbedömning av respektive studie vid formulering av slutsatser och
rekommendationer?

☐Ja

☐Nej

☐Varierar

☐Ej tillämpbar

Kommentar:……………………………………………………………………
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Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, SKOLFORSK, för att kartlägga befintlig
utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i
kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet.
Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det nybildade Skolforskningsinstitutet.
Slutsatserna i denna delrapport är författarens egna. Vetenskapsrådets sammanfattande rapport,
Forskning och skola i samverkan, med en beskrivning av projektet och med de frågeställningar,
resultat och rekommendationer som redovisats inom delprojekten kan liksom de övriga delrapporterna laddas ner från Vetenskapsrådets webbplats.

Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 101 38 Stockholm | Tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se
Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till
samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor
och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

