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Förord

Kring år 2000 började brittiska naturvårdsbiologer intressera sig för systematisk utvärdering, en metodik som sedan ett par decennier var väl etablerad inom medicinsk forskning [1]. Avsikten med systematisk utvärdering är
att man på ett objektivt sätt ska kunna sammanställa all tillgänglig kunskap
om en viss fråga och väga samman resultat från olika studier.
Med vissa modifikationer överförde de brittiska biologerna metodiken
till sitt eget forskningsfält och började tillämpa den på frågor rörande ekologi och miljövård [2]. Deras verksamhet väckte internationellt intresse,
och 2007 bildades ett nätverk, Collaboration for Environmental Evidence
(CEE), avsett att främja systematiska utvärderingar på miljöområdet. Bland
annat utfärdades riktlinjer för hur sådana utvärderingar bör genomföras.
Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) lät år 2010 utreda möjligheterna att bygga upp ett råd för systematiska utvärderingar av miljöfrågor i Sverige. I januari 2012 inledde Mistras råd för evidensbaserad
miljövård (EviEM) sin verksamhet, som sedan pågick till 2018. EviEM genomförde under den tiden närmare tjugo större projekt, såväl systematiska
utvärderingar som andra slags sammanställningar. EviEM blev också ett
av CEE:s nationella centra och tog aktiv del i nätverkets vidare utveckling.
När EviEM:s verksamhet sedan avslutades började forskningsrådet Formas
bygga upp en mer permanent miljöanalysverksamhet med systematisk utvärdering som främsta arbetsredskap.
Den handbok för systematisk utvärdering av miljöfrågor som Mistra nu
ger ut bygger i stor utsträckning på EviEM:s erfarenheter. Den följer CEE:s

riktlinjer för systematisk utvärdering (version 5.0) [3] men är i vissa avseenden mer utförlig än riktlinjerna, i andra avseenden mer översiktlig.
Handboken är främst avsedd som praktisk vägledning för personer som
själva ska arbeta med systematisk utvärdering på miljövårdsområdet, exempelvis som projektledare, projektassistenter, forskare eller experter. Det
ska dock betonas att varken handboken eller CEE:s riktlinjer på egen hand
kan förmedla all den kunskap som behövs för systematisk utvärdering. Den
som ska ägna sig åt sådant arbete behöver också mer grundläggande och
ingående kännedom om bl.a. statistik och försöksdesign, eller åtminstone
tillgång till sådan kompetens bland medarbetarna.
Inledningskapitlet i handboken riktar sig även till myndigheter, intresseorganisationer och andra som överväger att initiera en systematisk
utvärdering. Inledningen förklarar i vilka sammanhang en sådan utvärdering är lämplig, hur arbetet normalt bedrivs och vilka resurser det kräver.
Handboken har skrivits av Claes Bernes, tidigare biträdande verksamhetschef vid EviEM. Synpunkter på innehållet har lämnats av Sten Anttila,
Neal Haddaway, Simon Jakobsson, Sif Johansson, Bengt Gunnar Jonsson,
Magnus Land, Biljana Macura och Jon Moen.

Åke Iverfeldt, VD
Mistra
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1

Inledning

Det svenska samhället investerar varje år tiotals miljarder kronor
i naturvård och miljöskydd. Vi vet vad vi vill uppnå med sådana insatser, men hur ska vi veta att resurserna används på ett sätt som ger
bästa möjliga resultat? Ofta finns redan det underlag som behövs
för att besvara sådana frågor, men det har kanske aldrig sammanställts på ett sådant sätt att kunskapen blivit användbar.

Miljövården behöver stå på vetenskaplig grund
Nutida miljövårdsmetoder har i stor utsträckning utvecklats på grundval av
gångna års forskning och försöksverksamhet, men slutsatserna från sådana undersökningar är inte alltid entydiga. Dessutom går miljöforskningen
ständigt vidare världen över, ofta i ökande omfattning, vilket gör det svårt
att få en aktuell och samlad bild av vart resultaten pekar.
Fortfarande förekommer det också att miljövård utövas på rutin, med
metoder som främst bygger på traditioner: ”Vi gör så här för så har vi alltid gjort, och vi tycker att det fungerar.” Skärskådar man det vetenskapliga
underlaget för sådana metoder tvingas man ibland konstatera att det är
magert eller obefintligt. Det händer även att man finner forskningsresultat
som antyder att vissa typer av traditionell miljövård motverkar sina egna
syften.
Inom hälso- och sjukvård har det sedan decennier varit en ledstjärna att
behandlingar och arbetsmetoder ska vara evidensbaserade – de ska bygga

på bästa möjliga vetenskapliga underlag. En omfattande verksamhet har
byggts upp för utvärdering av vård och omsorg, såväl i Sverige som på andra
håll i världen. Dess främsta redskap utgörs av en metodik för bedömning
och sammanställning av forskningsresultat som går under benämningen
systematisk utvärdering (systematic review) *. Under senare år har denna
utvärderingsmetodik med vissa justeringar också börjat tillämpas inom
en rad andra områden, däribland socialt arbete, utbildning och miljövård.
Även dessa områden har ställts inför ökande krav på att verksamheten ska
vara evidensbaserad.
Miljövården blir inte med automatik evidensbaserad även om alla dess
arbetsmetoder skulle bli föremål för systematisk utvärdering. Det förblir
myndigheters och andra beslutsfattares ansvar att avgöra i vilken utsträckning olika metoder faktiskt ska nyttjas. En systematisk utvärdering kan på
ett tillförlitligt sätt sammanställa vad forskningen har att säga om eﬀekterna av en viss metod, men den kan sällan ta upp alla aspekter på metoden
ifråga. Ofta avstår den därför från att lämna konkreta rekommendationer
om när metoden bör användas eller undvikas. Den som tar beslut i sådana

* Utvärderingsterminologin varierar en del mellan olika discipliner. SBU (Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering) använder exempelvis uttrycken systematisk översikt eller systematisk litteraturöversikt för vad som här kallas systematisk utvärdering, medan en fullständig systematisk utvärdering enligt SBU även ska
innefatta bedömningar av kostnader samt etiska och sociala aspekter.
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frågor kan inte enbart utgå från hur eﬀektiv en metod är utan måste också
ta hänsyn till andra faktorer, såsom allehanda ekonomiska, sociala och etiska konsekvenser.

• att resultaten från inkluderade studier ställs samman på ett överskådligt sätt, om möjligt med hjälp av metaanalyser (statistiska sammanvägningar av resultat från olika studier), samt
• att varje steg i utvärderingen dokumenteras och redovisas i detalj.

Varför systematisk utvärdering?
Att kunskapsläget inom ett ämnesområde sammanfattas och utvärderas är
ingenting nytt. Konventionella översikter över den vetenskapliga litteraturen kring olika frågeställningar har publicerats sedan mycket länge, och de
produceras fortfarande i mycket stor omfattning. Ibland är det emellertid
svårt att bedöma hur tillförlitliga sådana översikter egentligen är. Det kan
finnas en risk att författarnas egna erfarenheter och uppfattningar har påverkat urvalet av underlag och färgat eventuella slutsatser.
En systematisk utvärdering är utformad för att i möjligaste mån undvika den typen av subjektivitet, och även att reducera risken för andra typer
av systematiska fel som kan leda till missvisande slutsatser. Det som kännetecknar en systematisk utvärdering – och i många fall skiljer den från
konventionella litteraturöversikter – är i första hand
• att den behandlar en väldefinierad och välavgränsad frågeställning,
• att den följer en detaljerad och på förhand fastställd plan för hur arbetet
ska genomföras,
• att den bygger på omfattande och systematiska sökningar efter litteratur och annat underlag,
• att studier som är relevanta för frågeställningen sållas fram ur den påträﬀade litteraturen med ledning av på förhand fastställda urvalskriterier,
• att alla relevanta studier genomgår en kritisk värdering, avsedd att bedöma risken att de är behäftade med systematiska fel,

En öppenhet av sistnämnda slag är nödvändig inte minst om utvärderingar
av kontroversiella ämnen ska kunna vinna allmän tilltro. Den gör det också
lättare att komplettera en utvärdering med nytillkomna forskningsresultat
och vid behov revidera slutsatserna (något som dock hittills relativt sällan
har förekommit inom miljövårdsområdet) [4].

Ruta 1.1. Systematisk utvärdering – en ögonöppnare
De höga krav som ställs på en systematisk utvärdering innebär att den kan bli
betydligt mer tidskrävande än en konventionell litteraturöversikt. De utvärderingsprojekt som genomfördes av Mistras råd för evidensbaserad miljövård
(EviEM) krävde i allmänhet två år eller mer från start till mål. Forskarna som
anlitades som sakexperter i utvärderingarna fann med få undantag att arbetet
blev mer omfattande än de hade väntat.
Samtidigt vittnade flera av experterna efteråt om att den strikta systematiska utvärderingsmetodiken hade förändrat deras syn på både forskning och utvärderingar. Den kritiska värdering som ingår i
I can’t believe
metodiken hade gjort det tydligare för dem än nåthis got pubgonsin förr att förvånansvärt många vetenskapliga
lished in PNAS!!!
studier har allvarliga brister. Olämplig studiedesign och/eller ofullständig dokumentation medför
Spontan expertkommentar
att rapporterade resultat i många fall är av tvivelom en vetenskaplig artikel
aktigt värde [5]. Som följd av den insikten hade
som granskats under en
experterna ifråga börjat läsa vetenskapliga artiklar
av EviEM:s systematiska
med mer kritiska ögon än tidigare. Några hade
utvärderingar. PNAS är den
också bestämt sig för att aldrig mer genomföra en
amerikanska vetenskapslitteraturöversikt med konventionella metoder.
akademiens tidskrift.
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Systematiska utvärderingar måste följa strikta normer

När är det befogat med systematisk utvärdering?

Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns sedan länge strikta, detaljerade
och internationellt accepterade normer för hur en utvärdering ska genomföras för att kunna betecknas som systematisk. Även själva forskningen
inom det området bedrivs numera i stor utsträckning med enhetliga metoder. Forskningsmetoderna inom ekologi och miljövård har hittills inte
standardiserats i samma utsträckning, vilket innebär att resultat från olika
studier kan vara förhållandevis svåra att jämföra och sammanställa. Det
sistnämnda gör det inte mindre angeläget att forskningsresultaten utvärderas med systematisk metodik, utan snarare mer.
Intresset för systematisk utvärdering av ekologi- och miljövårdsfrågor
har snabbt vuxit under senare tid, och numera publiceras varje år ett stort
antal sammanställningar under den benämningen. Långt ifrån alla uppfyller dock de krav som bör ställas på en systematisk utvärdering [6]. Exempelvis uppfattas begreppen metaanalys och systematisk utvärdering ibland
felaktigt som synonymer. En utvärdering blir inte systematisk bara för att
den innefattar en metaanalys. En analys av det slaget väger samman resultat från flera olika studier, men om urvalet av studier inte har gjorts på ett
systematiskt sätt kan sammanvägningen bli missvisande.
Sedan ett antal år finns dock även på miljövårdsområdet en uppsättning
riktlinjer för hur systematisk utvärdering bör bedrivas [3]. Riktlinjerna har
utfärdats av Collaboration for Environmental Evidence (CEE), som också i
andra avseenden uppmuntrar och stöttar systematisk utvärderingsteknik
inom ekologi och miljövård. Genomför man en systematisk utvärdering
inom det ämnesområdet finns det all anledning att följa CEE:s riktlinjer
under arbetet, oavsett om man väljer att registrera och publicera utvärderingen hos CEE eller ej.

Många systematiska utvärderingar av miljövårdsfrågor granskar eﬀekterna av någon specifik typ av miljöförbättrande åtgärd. Har åtgärden de avsedda eﬀekterna, och under vilka omständigheter fungerar den bättre eller
sämre? Har den någon form av oönskade bieﬀekter? Om det finns flera
alternativa sätt att hantera ett visst miljöproblem, vilket av dem fungerar
bäst? Den systematiska utvärderingsmetodiken lämpar sig emellertid väl
också för andra typer av frågeställningar, exempelvis sådana som handlar
om miljöstörningars eﬀekter och utbredning, om variationer i tid eller rum
hos miljötillståndet (under ostörda betingelser eller ej), och om hur väl olika mätmetoder fungerar [7].
Finner man tillräckligt många studier som har behandlat den aktuella
frågeställningen på ett jämförbart sätt är förutsättningarna goda för att en
systematisk utvärdering och tillhörande metaanalyser ska kunna ge kvantitativa svar på frågan. Men ibland tvingas man konstatera att underlaget
är för magert för att medge tillförlitliga analyser och tydliga slutsatser, eller
rentav att det inte finns något användbart underlag alls. Sådant kan inträﬀa
även när det gäller sakförhållanden och samband som allmänt ansetts vara
välunderbyggda, rentav självklara. Ett ”negativt” resultat av det slaget är
ingalunda ointressant – tvärtom kan det vara mycket värdefullt. Det innebär att man har identifierat en kunskapslucka, ett område där det behövs
mer (eller bättre) forskning om man vill kunna dra någorlunda säkra slutsatser.
Det händer emellertid också att man redan på ett tidigt stadium, innan
en systematisk utvärdering hunnit inledas, kan konstatera att en viss frågeställning över huvud taget inte lämpar sig för utvärdering av det slaget. Nya
och ”spännande” frågor och hypoteser – exempelvis om tänkbara orsaker
till iakttagna miljöförändringar – tilldrar sig snabbt stor uppmärksamhet.
De kan då bli föreslagna som ämnen för systematisk utvärdering, men just
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Ruta 1.2. EviEM:s kriterier för val av ämnen för systematisk utvärdering
Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) mottog många förslag till
vad deras systematiska utvärderingar borde handla om. Det slutliga urvalet av
ämnen gjordes med ledning av ett antal kriterier. För att en frågeställning över
huvud taget skulle kunna bli aktuell för systematisk utvärdering i EviEM:s
regi krävdes att den
• avsåg förhållanden i naturmiljön,
• var relevant för svenska förhållanden,
• var väldefinierad, begreppsmässigt tydlig och inte alltför omfattande,

eftersom de är nya är kunskapsunderlaget ofta ytterligt begränsat (se ruta
1.3, sista delen). Om så är fallet kommer man ingen vart med vare sig systematisk utvärdering eller någon mer konventionell form av litteraturöversikt – sådana utvärderingar är helt beroende av att det finns färdiga studieresultat att sammanställa och granska. Vad man behöver för att kunna
skapa klarhet i frågor som dessa är alltså i första hand mer primärforskning.
Vanligare är dock att ämnen som föreslås för systematisk utvärdering
är alltför breda och ospecifika. Många aktörer inom miljövården önskar
sig utredningar av hela problemområden – övergödning, genmodifierade
organismer, ekosystemtjänster e.d. (se ruta 1.3, första delen) – men inom

• avsåg problembeskrivningar eller åtgärder vars vetenskapliga stöd
bedömdes som otillräckligt, omstritt eller ofullständigt kartlagt,

Figur 1.1. Exempel på resultat från systematisk utvärdering

• var behandlad i den vetenskapliga litteraturen (eller av andra undersökningar) i tillräcklig omfattning för att en systematisk utvärdering skulle
vara genomförbar.

Avskiljning av näringsämnen i anlagda och restaurerade våtmarker
Kväve

Frågan kunde bedömas som särskilt intressant för systematisk utvärdering
om den också

Avrinning från jordbruksmark
ͲĞůůĞƌƐũƂǀĂƩĞŶ
ǀůŽƉƉƐǀĂƩĞŶ͕ďŝŽůŽŐŝƐŬƚƌĞŶĂƚ

• var kontroversiell eller särskilt uppmärksammad,

ǀůŽƉƉƐǀĂƩĞŶ͕ďŝŽůŽŐŝƐŬƚŽĐŚŬĞŵŝƐŬƚƌĞŶĂƚ

• var miljöpolitiskt prioriterad,
Fosfor

• avsåg nya former av miljöpåverkan, miljöförändringar eller miljövårdsinsatser,

ͲĞůůĞƌƐũƂǀĂƩĞŶ
ǀůŽƉƉƐǀĂƩĞŶ͕ďŝŽůŽŐŝƐŬƚƌĞŶĂƚ

• avsåg miljöstörningar eller miljövårdsåtgärder som påverkade stora
naturvärden och/eller vidsträckta delar av landet,
• avsåg åtgärder som var särskilt kostsamma eller på annat sätt resurskrävande,
• avsåg åtgärder som i vissa avseenden gynnade miljön men i andra
avseenden kunde vara ogynnsamma,
• avsåg miljöproblem som i dagsläget åtgärdades med flera alternativa
metoder.

Avrinning från jordbruksmark

ǀůŽƉƉƐǀĂƩĞŶ͕ďŝŽůŽŐŝƐŬƚ
ŽĐŚŬĞŵŝƐŬƚƌĞŶĂƚ
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Avsikten med systematisk utvärdering är att man ska kunna sammanställa all tillgänglig kunskap inom ett visst område och på ett tillförlitligt sätt väga samman data från olika studier. Här
återges resultat från en utvärdering av anlagda och restaurerade våtmarkers förmåga att skilja bort näringsämnen från genomrinnande vatten [8]. De blå punkterna anger genomsnittlig
avskiljning räknad i procent, baserat på data från 4 till 35 olika studier. De blå linjerna anger
95% konﬁdensintervall, ett mått på spridningen mellan enskilda data.
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så vidsträckta fält är det näst intill omöjligt att på ett systematiskt sätt
sammanställa och jämföra alla tillgängliga forskningsresultat. Underlaget
är i allmänhet så stort och behandlar så många skiftande delfrågor att det
i praktiken inte går att hantera med den strikta systematiska metodiken.
Arbetet skulle bli alltför resurskrävande, och resultaten skulle bli alltför
svåröverskådliga. Vill man genomföra systematisk utvärdering inom ett
omfattande problemområde måste man därför avgränsa det eller dela upp
det i en rad separata frågeställningar. Hur detta kan gå till beskrivs närmare
i nästa kapitel (s. 15–16).

Figur 1.2. Exempel på resultat från systematisk kartläggning

Systematisk kartläggning som alternativ
Ett sätt att skapa översikt över ett omfattande kunskapsunderlag är att genomföra en systematisk kartläggning (systematic map). Under en sådan
kartläggning söker man upp relevant underlag på samma grundliga och
strikt reglerade sätt som vid en systematisk utvärdering, men man gör
inget försök att sammanställa resultat från de påträﬀade studierna. Arbetet
utmynnar i stället i en katalog (eller databas) över de studier som bedömts
vara relevanta för ämnet. Katalogen beskriver var och hur studierna har
genomförts, vad de har undersökt och vilka typer av resultat de redovisar.
En kritisk värdering av studierna kan ingå i kartläggningen men anses inte
vara obligatorisk [10, 11].
En systematisk kartläggning utgör med andra ord en inventering av genomförd forskning inom det ämne som frågeställningen berör. Den kan
påvisa kunskapsluckor men också delområden som är väl täckta av studier.
Det betyder att kartläggningen kan fungera som planeringsunderlag både
för fortsatt forskning (för att fylla kunskapsluckor) och för systematisk
utvärdering (av befintliga forskningsresultat inom välundersökta delområden) [10, 11]. De senaste åren har systematiska kartläggningar blivit allt
vanligare inom miljövårdsområdet [10]. I åtskilliga fall har de följts upp
med systematiska utvärderingar av delfrågor där det enligt kartläggningen
funnits tillräckligt med studier (se s. 15–16).

Tidsåtgång och kostnader
En systematisk kartläggning av en viss frågeställning resulterar i en katalog över studier som
har behandlat ämnet. Nedtill på bilden återges några rader ur en sådan katalog. Kartan visar
var de studier som ingår i katalogen genomfördes. Exemplet är hämtat från EviEM:s systematiska kartläggning av hur olika jordbruksmetoder påverkar åkermarkens innehåll av organiskt
kol. Kartläggningen beskrev sammanlagt 735 olika studier [9].
Ett annat exempel på en redovisning av det här slaget ﬁnns i ﬁgur 8.2.

Både systematisk kartläggning och systematisk utvärdering är tidskrävande verksamheter. De innefattar många arbetsmoment, hanterar stora
mängder underlag och ställer höga krav på noggrannhet och dokumentation. Senare års systematiska utvärderingar och kartläggningar inom
miljövårdsområdet har i genomsnitt krävt ungefär 1 personår vardera [12].
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Ruta 1.3. Exempel på frågor som är lämpade (eller mindre lämpade) för systematisk utvärdering eller kartläggning
För några år sedan genomförde EviEM en inventering av kunskapsbehoven i
det svenska miljömålsarbetet [13]. Beslutsfattare, miljöforskare, representanter
för miljöorganisationer och andra intressenter fick ange frågor om miljöproblem och åtgärdsalternativ som de skulle vilja ha besvarade för att kunna hjälpa
miljöarbetet framåt på bästa sätt. Bara en del av de sammanlagt mer än hundra
föreslagna frågorna var dock (i sin ursprungliga form) lämpade för systematisk
utvärdering eller kartläggning. Här har några av frågorna delats in i fyra olika
kategorier:
Alltför breda för både kartläggning och utvärdering
• Vilka lokala och regionala konsekvenser får ett förändrat klimat på miljön?
• Hur påverkar klimatförändringarna den biologiska mångfalden?
• Är miljömålssystemet ett eﬀektivt system för att uppnå en god miljö?
• Vilka eﬀekter har rovdjur på skogens ekosystem/näringsvävar?
• Vad är samhällsnyttan/kostnaden för användning av kemikalier?
De här frågorna täcker hela problemområden. De är så breda och ospecifika att
de inte går att hantera genom vare sig systematisk kartläggning eller systematisk utvärdering – för att något sådant ska bli möjligt måste frågeställningen
avgränsas.
Lämpade för systematisk kartläggning
• Hur påverkar rennäringen den biologiska mångfalden?
• Hur påverkas den biologiska mångfalden av ingrepp i grunda havsvikar?
• Hur påverkar läkemedelsrester i vatten den akvatiska floran och faunan?
Även här är ämnena alltför generella för att lämpa sig för systematisk utvärdering, men åtminstone någon av komponenterna i frågeställningen är ändå
relativt välavgränsad (rennäring, grunda havsvikar, läkemedelsrester). Det bör
därför vara möjligt att inventera kunskapsunderlaget för frågorna genom systematisk kartläggning.

Lämpade för systematisk utvärdering
• Hur påverkas den biologiska mångfalden i vattnet av att skyddszoner längs
vattendrag lämnas vid skogsavverkning?
• Vilken eﬀekt har skogsbete (kor) på den biologiska mångfalden i brukad
skog?
• Hur påverkar askåterföring skogsmarkens försurningstillstånd?
• Hur påverkas vegetationen på myrar av ökad kvävetillförsel?
Var och en av de här frågorna handlar om en enda specifik åtgärd eller typ av
påverkan. De eﬀekter man vill ha belysta beskrivs i mer allmänna ordalag (biologisk mångfald, försurningstillstånd, vegetation) men är ändå så pass specifika
att frågorna bör kunna besvaras genom systematisk utvärdering (med resultatsammanställning) utan att behöva avgränsas ytterligare.
Alltför smala för både utvärdering och kartläggning
• Är tiaminbrist en väsentlig orsak till senare års nedgångar bland vissa av
Östersjöns fågelbestånd?
• Hur påverkas bottnarna (biodiversitet, miljögifter, närsalter) på kort och
lång sikt av ”ecological engineering” för att tillföra syre till Östersjöns
bottnar?
• Hur påverkas vargstammens storlek och genetik av att förvaltningen sker på
länsnivå?
De tre frågorna ovan har alla en form som i princip gör dem möjliga att besvara
genom systematisk utvärdering – att de är mycket specifika behöver inte vara ett
problem i sig. I de här fallen finns dock skäl att tro att det befintliga kunskapsunderlaget är mycket knapphändigt. Exempelvis finns mycket få studier av hur
Östersjöfaunan kan ha påverkats av tiaminbrist [14], och storskalig syretillförsel
till Östersjöns bottnar är en åtgärd som över huvud taget inte har prövats.
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Skillnaderna är dock stora från fall till fall, främst beroende på skillnader
i mängden underlagsmaterial. Mängden underlag är i sin tur relaterad till
frågeställningens bredd, men också till faktorer såsom utformningen av litteratursökningarna. Ett nyligen framtaget webbaserat verktyg, PredicTER
[12, 15], kan användas för ungefärlig beräkning av tidsåtgången för en utvärdering eller kartläggning, med olika antaganden om de enskilda arbetsmomenten.
Räknat från projektstart till färdig slutrapport har flertalet hittills
genomförda utvärderingsprojekt i praktiken tagit betydligt längre tid än
ett år – ofta två år eller mer. De främsta orsakerna är att projektledare och
övriga inblandade i allmänhet också har haft andra arbetsuppgifter, och att
en hel del tid ofta har förflutit i väntan på respons från experter och andra
som knutits till projekten. Är man angelägen om ett snabbt resultat finns
dock goda möjligheter att organisera arbetet på ett sådant sätt att ett utvärderingsprojekt kan genomföras inom loppet av ett år.
Totalkostnaden för ett utvärderingsprojekt varierar ännu mer än tidsåtgången. Den övre gränsen för hittills publicerade uppskattningar ligger
kring 2–3 miljoner kronor [12], men åtskilliga utvärderingar har genomförts till betydligt lägre kostnad än så. Kostnaden beror också till stor del på
hur man räknar. Forskare vid universitet har oftast ”gratis” tillgång till den
vetenskaplig litteraturen via universitetsbiblioteken, medan andra organisationer kan behöva betala ansenliga summor för att få full tillgång till allt
underlag som kan vara relevant för en utvärdering (se s. 35).

Utvärderingsgruppens sammansättning och arbetsuppgifter
En regelrätt systematisk utvärdering eller kartläggning är alltid en kollektiv
insats. Ingen kan genomföra ett projekt av det slaget helt på egen hand,
oavsett hur mycket tid som finns till förfogande, eftersom flera av momenten kräver dubbelkontroller av att arbetet utförts på ett enhetligt och kor-

rekt sätt. Få enskilda personer besitter dessutom all den kompetens som
behövs för de olika inslagen i arbetet.
Utvärderingsprojekten genomförs därför normalt av grupper, utsedda
av de organisationer som fått i uppdrag att utföra arbetet. En sådan grupp
bör ha tillgång till expertis dels inom det sakområde som berörs av utvärderingen, dels inom systematisk utvärderingsmetodik. Sökningarna efter
underlag kräver därtill goda kunskaper om informationsinhämtning, och
när det gäller systematisk utvärdering (men inte i lika hög grad systematisk
kartläggning) kan behovet av statistisk kompetens inte nog understrykas
– den typen av kunskap behövs både för bedömningar av enskilda studier
och för den kvantitativa syntes som utvärderingen vanligen utmynnar i.

Ruta 1.4. Sammansättning av EviEM:s utvärderingsgrupper
De utvärderingsgrupper som genomförde EviEM:s systematiska kartläggningar och utvärderingar hade ofta (men inte alltid) följande generella sammansättning:
• Projektledare från EviEM:s sekretariat (administrativ ledare), insatt i
systematisk utvärderingsmetodik.
• Ordförande (vetenskaplig ledare): Seniorforskare inom eller i nära
anslutning till det sakområde som utvärderingen berörde, svensktalande
och med god kännedom om svensk miljövård (för att underlätta kontakter med lokala intressenter).
• Projektassistent: Doktorand eller juniorforskare, gärna knuten till ordförandens institution; tillsammans med projektledaren huvudansvarig
för mer rutinmässiga arbetsuppgifter såsom litteratursållning och dataextraktion.
• Övriga medlemmar: Två till fyra forskare inom det sakområde som
utvärderingen berörde, gärna med internationell anknytning.
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Behovet av expertkompetens inom sakområdet tillgodoses i allmänhet
genom att utvärderingsgruppen knyter till sig erfarna forskare, antingen
som deltagare i gruppen eller som externa rådgivare. Oftast är det bättre
ju mer insatta dessa forskare är i den specifika frågeställning som utvärderingen tar upp. I vissa fall kan det dock finnas risk att valet av medarbetare inverkar på utvärderingens trovärdighet. Om frågan är kontroversiell
och det finns flera ”läger” med experter som framför skilda åsikter i ämnet
är det sannolikt bäst att anlita personer som inte är direkt engagerade i
den diskussionen. Även i fall där en enskild forskare eller forskargrupp har
en dominerande ställning inom det aktuella forskningsfältet kan det vara
befogat att i stället söka expertstöd någon annanstans. Ofta är det en god
idé att anlita en eller flera utländska sakexperter, i synnerhet från länder
där ämnet för utvärderingen har ägnats särskild uppmärksamhet. Förutom
med sin sakkunskap kan sådana experter bidra med värdefulla språkkunskaper och kontakter inom respektive land.
Sakexperternas hjälp är ovärderlig när det gäller att i detalj fastställa
utvärderingens inriktning och avgränsningar, att genomföra den kritiska
värderingen av inkluderade studier, att dra upp riktlinjer för analysarbetet, och att författa utvärderingens bakgrundsbeskrivning och avslutande
diskussions- och slutsatskapitel. Seniora forskare har emellertid sällan tid
och möjlighet att ta aktiv del i hela utvärderingsarbetet. Mer rutinmässiga och tidsödande arbetsuppgifter brukar därför i första hand skötas av
projektledare, projektassistenter eller andra personer som kan ägna en stor
del av sin arbetstid åt projektet. Exempel på uppgifter av det slaget är litteratursållning (identifiering av relevanta studier bland de kanske många
tusen artiklar som påträﬀats vid litteratursökningarna) och dataextraktion
(identifiering och registrering av resultat och kringdata från de studier som
bedömts vara relevanta).
Även sistnämnda sysslor är dock så pass kvalificerade och krävande att
de knappast kan överlämnas åt personal utan kännedom om sakområdet

och utan erfarenhet av vetenskaplig verksamhet. Ett av de få arbetsmoment
som till stor del kan skötas av mindre kvalificerad personal är att spåra upp
och ladda ned fulltextversioner av de artiklar som eventuellt kan vara relevanta för utvärderingen.
Utöver sedvanlig kontorsutrustning kan utvärderingsgruppen behöva
programvara såsom referenshanteringsprogram, utvärderingsverktyg och
statistikprogram (se s. 33 och 58). Sådana program tillhandahålls av olika
kommersiella leverantörer men finns också fritt tillgängliga. I särklass viktigast är dock att utvärderingsgruppen har tillgång till biblioteksresurser
som ger god åtkomst till akademisk litteratur (se s. 35).

Samverkan med intressenter
För att en systematisk utvärdering eller kartläggning ska kunna komma till
största möjliga nytta bör den utformas i samverkan med en bred uppsättning intressenter. Till intressenterna hör inte bara de uppdragsgivare eller
förslagsställare som önskat få den aktuella frågeställningen belyst, utan alla
beslutsfattare, intresseorganisationer, experter, praktiker och andra som på
något sätt berörs av utvärderingens ämne eller slutsatser. Intressenternas
synpunkter på utvärderingens inriktning och avgränsningar bör efterfrågas
redan på ett tidigt stadium [16], och synpunkterna bör så långt det är möjligt tas tillvara i den plan som utvärderingen kommer att följa (se ruta 2.2).
Under själva arbetets gång bör utvärderingsgruppen agera självständigt, utan påverkan från utomstående, eftersom resultatens opartiskhet
och trovärdighet i annat fall med visst fog skulle kunna ifrågasättas. När en
slutrapport finns framme i utkast kan det dock vara lämpligt att närmast
berörda intressenter ges möjlighet att lämna synpunkter på dess utformning, såsom huruvida resultaten är redovisade på ett tillräckligt tydligt och
lättillgängligt sätt (se s. 78–79).
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Tabell 1.1. Lämplig arbetsgång vid systematisk utvärdering/kartläggning

Aktivitet

Aktörer

Typisk tidsåtgång

Förslag om systematisk utvärdering eller kartläggning

Uppdragsgivaren/förslagsställaren

Precisering av frågeställningen

Uppdragsgivaren/förslagsställaren och/eller tilltänkt utförare

Förberedande utvärdering

Uppdragsgivare/förslagsställare och/eller tilltänkt utförare

Beslut om genomförande av utvärdering/kartläggning

Uppdragsgivaren och utförande organisation

Bildande av utvärderingsgrupp

Utförande organisation

Slutlig precisering av frågeställningen (fastställande av
urvalskriterier)

Utvärderingsgruppen i samråd med intressenter

Utformning av genomförandeplan

Utvärderingsgruppen i samråd med intressenter

Publicering av genomförandeplan

Utvärderingsgruppen/utföraren

Se beskrivning
på angivna sidor
i denna handbok
7–10

Ett par personveckor

Ett par persondagar

14–16
17

11–12
17–19

Några personveckor

19–21
21

Litteratursökning

Utvärderingsgruppen (främst projektledare/projektassistenter)

Några persondagar

22–35

Sållning av litteratur

Utvärderingsgruppen (främst projektledare/projektassistenter)

En eller ﬂera personmånader

36–41

Nedladdning av litteratur i fulltext

Utvärderingsgruppen (ev. med hjälp av tillfällig arbetskraft)

Några persondagar

35, 40

Kritisk värdering av inkluderade studier
(ej obligatorisk vid systematisk kartläggning)

Utvärderingsgruppen

Några personveckor

42–48

Extraktion av metadata

Utvärderingsgruppen (främst projektledare/projektassistenter)

En eller ﬂera personveckor

49–51

Extraktion av utfallsdata (endast vid systematisk utvärdering)

Utvärderingsgruppen (främst projektledare/projektassistenter)

En eller ﬂera personmånader

52–56

Datasyntes (endast vid systematisk utvärdering)

Utvärderingsgruppen

Några personveckor

57–69

Författande av utkast till slutrapport (inklusive narrativ syntes)

Utvärderingsgruppen

70–78

Slutlig utformning av slutrapport

Utvärderingsgruppen i samråd med intressenter

Publicering av slutrapport

Utvärderingsgruppen/utföraren

Sammanfattning och kommunicering av resultat

Utvärderingsgruppen/uppdragsgivaren/utföraren

Uppgifterna i tabellen bygger huvudsakligen på EviEM:s erfarenheter samt Haddaway &
Westgate [12]. Tidsåtgången är mycket ungefärligt uppskattad och kan variera kraftigt mellan
olika projekt. I synnerhet för projektledaren tillkommer i allmänhet en del tid för administration.

Några personveckor

78–79
78–79

Ett par personveckor

79

Arbetsmomenten fr.o.m. litteratursökning t.o.m. extraktion av utfallsdata kan delvis överlappa
varandra och utföras av ﬂera personer samtidigt.
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2

Planering

Att genomföra en systematisk utvärdering eller kartläggning är ett
omfattande åtagande. Därför är det väl värt att göra en ordentlig genomgång av förutsättningarna för ett sådant arbete innan man slutgiltigt bestämmer sig för att inleda det.
Är den föreslagna frågeställningen över huvud taget av en typ som lämpar sig för systematisk utvärderingsmetodik? Om så inte är fallet, går den
att modifiera på ett sätt som gör den möjlig att utvärdera med sådan metodik? Är kunskapsunderlaget i ämnet gediget nog för att en utvärdering
skulle kunna besvara den aktuella frågan eller åtminstone kasta nytt ljus
över den? Har frågan i själva verket redan utretts så pass nyligen och på ett
så tillförlitligt sätt att en ny utvärdering knappast behövs?
Även om och när ett beslut har tagits om att faktiskt inleda en systematisk utvärdering eller kartläggning återstår en hel del planering innan det
egentliga arbetet kan börja. Exakt hur ska ämnet för utvärderingen avgränsas? Hur ska arbetet genomföras? Och hur ska olika intressenters synpunkter på projektets utformning tas till vara?

Formulering av frågeställningen
När beslutsfattare och andra intressenter inom miljövårdsområdet framför
önskemål om kunskapssammanställningar handlar det ofta om att utreda
eﬀekter av olika slags åtgärder. I sin ursprungliga form är sådana frågeställningar ofta breda; inte sällan är de också otydligt formulerade.

En av de många frågor som fördes fram när EviEM kartlade kunskapsbehoven i det svenska miljömålsarbetet [13] löd som följer: ”Vilka eﬀekter
har bevarande av rödlistade arter på miljön?” Frågans formulering antyder
att förslagsställaren ville veta hur åtgärder för att bevara rödlistade arter inverkar inte bara på arterna själva utan också på deras omgivning (”miljön”).
I övrigt är det mesta dock outtalat och därmed oklart. Är alla rödlistade arter och alla slags åtgärder för att bevara dem av intresse? Vilka slags miljöeﬀekter talar vi om? Gäller det eﬀekter på förekomsten av olika arter (rödlistade eller ej) eller inverkan på andra egenskaper hos miljön? Är alla slags
miljöer och naturtyper relevanta?
En frågeställning av den typ som beskrivs i exemplet brukar betecknas
som öppen (open-framed). Den är så generell och kan tolkas på så många
olika sätt att ingen enskild vetenskaplig studie kan ge ett heltäckande svar
på den. Därmed är det inte heller möjligt att besvara frågan genom en syntes av flera studier av sinsemellan likartat slag. Det här innebär att en öppen
frågeställning inte lämpar sig för systematisk utvärdering. Vill man ändå
ta sig an den med sådan metodik måste den först specificeras och därigenom omvandlas till en eller flera frågeställningar som är avgränsade
(closed-framed), dvs. frågor som kan behandlas och besvaras av enskilda
studier [7, 17].
För att kunna avgöra om en viss frågeställning är öppen eller avgränsad behöver man klarlägga hur den är strukturerad. Enligt den s.k. PICOmodellen bör frågor om eﬀekter av åtgärder (interventioner) vara upp-
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byggda av fyra komponenter: populationen P, interventionen I, kontrollinterventionen C (C som i comparator) och eﬀekten O (O som i outcome) *.
Alla dessa komponenter hänger samman med varandra: Populationen P
kan utgöras av ett urval områden, arter, individer e.d. som berörs av interventionen I, och eﬀekten O utgörs av interventionens inverkan på någon
egenskap hos P i jämförelse med inverkan av kontrollinterventionen C. Om
samtliga PICO-komponenter är någorlunda väldefinierade kan frågeställningen betraktas som avgränsad och i princip möjlig att besvara genom
systematisk utvärdering; i annat fall är den öppen.
I den nyss nämnda frågeställningen ”Vilka eﬀekter har bevarande av
rödlistade arter på miljön?” är nästan ingen av PICO-komponenterna närmare angiven:
P: Ospecificerad (”miljön”)
I: Åtgärder (ospecificerade) i syfte att bevara ospecificerade rödlistade
arter
C: Ospecificerad
O: Ospecificerad
Inom ramen för den här frågeställningen finns dock många möjligheter att
formulera mer specifika frågor. Man kan exempelvis välja att se närmare på
någon åtgärd (såsom röjning eller gallring) som syftar till att bevara rödlistade insekter i skogsmiljö – vilken inverkan har en sådan åtgärd på artrikedomen hos skogsfaunan som helhet? Frågeställningen kan då formuleras
så här: ”Hur påverkas skogsfaunans artrikedom av röjning/gallring i syfte
att bevara rödlistade insekter?” PICO-komponenterna blir som följer:

* Outcome betyder egentligen utfall, men i den här handboken används ordet utfall bara för resultatet av en enskild mätning (eller av flera mätningar som utförts under samma betingelser). För att kunna mäta eﬀekten av en intervention måste man
jämföra två utfall, utfallet av interventionen och utfallet av kontrollinterventionen.

P:
I:
C:
O:

Skogsområden
Röjning/gallring i syfte att bevara rödlistade insekter
Ingen röjning/gallring
Förändringar av skogsfaunans artrikedom

C-komponenten (kontrollinterventionen) brukar sällan vara uttryckligen
formulerad i en frågeställning, men den behöver ändå specificeras när man
klarlägger frågans struktur – för att eﬀekten av interventionen I ska kunna
mätas måste det alltid finnas något att jämföra med. Det är vanligt att som
i exemplet ovan jämföra med vad som händer när I inte genomförs, men
det går också att jämföra med utfallet av någon annan typ av intervention.
Som alternativ till att direkt bestämma sig för en avgränsad frågeställning kan man tills vidare låta någon av frågans komponenter förbli ospecificerad. I det nyss nämnda exemplet kunde man ha valt att intressera sig
för alla tänkbara åtgärder för att bevara rödlistade insekter i skogsmiljö,
dvs. ”Hur påverkas skogsfaunans artrikedom av åtgärder i syfte att bevara
rödlistade insekter?” Frågans komponenter blir då de här:
P:
I:
C:
O:

Skogsområden
Åtgärder (ospecificerade) i syfte att bevara rödlistade insekter
Ingen åtgärd (eller alternativa åtgärder)
Förändringar av skogsfaunans artrikedom

Eftersom en sådan frågeställning är förhållandevis öppen är den knappast
lämpad för systematisk utvärdering, men den lämpar sig väl för systematisk kartläggning, dvs. för en inventering av studier som kan belysa olika delar av frågeställningen. Efter en sådan kartläggning av kunskapsunderlaget
kan man eventuellt gå vidare med systematisk utvärdering av en eller flera
mer specifika delfrågor (se också exemplet i ruta 2.1).
Oavsett vilket ämne man vill belysa med hjälp av systematisk utvärdering kan den primära frågeställningen också kompletteras med en eller
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Ruta 2.1. Från systematisk kartläggning av en öppen frågeställning till systematiska utvärderingar av avgränsade delfrågor
På förslag av Jordbruksverket inledde EviEM för några år sedan ett projekt kring
följande frågeställning: ”Hur inverkar olika jordbruksmetoder på åkermarkens
innehåll av organiskt kol i boreala/tempererade områden?” Strukturerad enligt
PICO-modellen (se s. 14–15) hade frågan följande komponenter:
P (Population):
I (Intervention):

C (Kontrollintervention):
O (Eﬀekt):

Åkermark i boreala/temperade områden
Olika jordbruksmetoder (t.ex. jordbearbetning, tillförsel av mineralgödsel, stallgödsel
eller skörderester, eller olika slags växtföljder)
Alternativa metoder (eller ingen åtgärd)
Förändringar av markens innehåll av
organiskt kol

Den ursprungliga tanken var att försöka täcka hela frågeställningen i en och
samma systematiska utvärdering, men de interventioner (åtgärder) som skulle
undersökas var beskrivna i så allmänna ordalag att frågeställningen i praktiken
var öppen snarare än avgränsad. Därför genomfördes i stället en systematisk
kartläggning av frågan [9].

flera sekundära frågeställningar. På det sättet kan man t.ex. markera att det
inte räcker att bedöma om en åtgärd har avsedd eﬀekt, utan att det också
behöver klarläggas under vilka omständigheter åtgärden fungerar bättre
eller sämre.
Utöver frågor om eﬀekter av åtgärder (frågor med PICO-struktur) kan
även vissa andra slags frågeställningar göras till föremål för systematisk utvärdering eller kartläggning. Hit hör frågor om eﬀekter hos en population
som blir exponerad (utsatt) för en företeelse, exempelvis ett förorenande ämne eller någon form av fysisk påverkan. Sådana s.k. PECO-frågor är
egentligen bara en variant av PICO-frågorna. Interventionen I har bytts ut
mot exponeringen E (och kontrollinterventionen C har bytt namn till kontrollexponering), men skillnaden är strängt taget bara att en intervention

Kartläggningen identifierade flera delfrågor där kunskapsunderlaget föreföll
vara tillräckligt för syntes av resultaten från olika studier. EviEM inledde därefter tre systematiska utvärderingar av sådana mer specifika frågeställningar,
däribland ”Hur inverkar jordbearbetningens intensitet på åkermarkens innehåll
av organiskt kol i boreala/tempererade områden?” [18] En sådan frågeställning
är lämpad för systematisk utvärdering genom att den är avgränsad, något som
framgår av att samtliga PICO-komponenter är väldefinierade:
P (Population):
I (Intervention):
C (Kontrollintervention):
O (Eﬀekt):

Åkermark i boreala/temperade områden
Reducerad jordbearbetning (eller ingen jordbearbetning)
Konventionell (intensiv) jordbearbetning
Förändringar av markens innehåll av
organiskt kol

I det här fallet valde man alltså att definiera interventionen I som en reducering
av jordbearbetningen (eftersom bearbetningen i vanliga fall är intensiv), men det
hade gått lika bra att låta I och C byta plats.

per definition är avsiktlig, medan en exponering inte nödvändigtvis behöver vara det.
En annan typ av fråga gäller förekomsten av någonting hos en population (exempelvis hur utbredd en viss sjukdom är i ett artbestånd eller hur
höga halterna av en förorening är i en viss typ av miljö). I frågor av det
slaget innefattar strukturen bara populationen P och utfallet O **, och man
betecknar dem därför som PO-frågor. Även sådana frågor går att hantera
med systematisk metodik.
** I det här fallet studeras resultaten av enskilda mätningar (inte av jämförelser
mellan mätningar under två skilda betingelser). I enlighet med definitionen i föregående fotnot betecknas sådana resultat som utfall, inte eﬀekter.
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Förberedande utvärdering
Även om man har utformat en frågeställning som i princip vore möjlig att
besvara genom systematisk utvärdering är det inte givet att en sådan utvärdering har förutsättningar att åstadkomma givande resultat. Innan man tar
beslut om att sätta i gång ett fullskaligt utvärderingsprojekt gör man därför
klokt i att bedöma utsikterna till framgång med hjälp av en förberedande
utvärdering (scoping study).
Huvudinslaget i en förberedande utvärdering utgörs av en översiktlig
bedömning av det kunskapsunderlag som skulle kunna läggas till grund
för en fullskalig utvärdering. En sådan bedömning bygger lämpligen dels
på en enkel litteratursökning, dels på kontakter med sakexperter och andra
intressenter som kan ha kännedom om tillgängligt underlag.
Litteratursökningen kan göras med en preliminär uppsättning söktermer, och man kan oftast nöja sig med att söka i någon enda bibliografisk
databas (såsom Scopus eller Web of Science), gärna därtill i Google Scholar
eller någon liknande söktjänst med vetenskaplig inriktning (se s. 24–26).
Tillfrågade experter och intressenter kan bidra med information om användbart material från myndigheter, konsulter e.d. utanför den akademiska världen. Kanske kan de också upplysa om pågående forskningsprojekt
som inom en nära framtid skulle kunna publicera nya resultat av intresse.
Avsikten i det här skedet är inte att åstadkomma en fullständig inventering av kunskapsunderlaget inom det aktuella området, utan snarare att
få en allmän uppfattning om hur mycket relevant material det kan finnas.
Hur många publikationer påträﬀades vid litteratursökningen, och hur stor
del av dem ser användbara ut? Verkar det finnas så pass många brukbara
studier att det över huvud taget vore meningsfullt att sammanställa dem?
Finns det tillräckligt många studier med jämförbara data för att medge en
kvantitativ syntes av resultaten? Förefaller underlaget rentav vara så rikligt att en fullskalig utvärdering skulle kunna bli mycket omfattande och

därmed alltför resurskrävande? Skulle det i så fall gå att begränsa frågeställningen utan att den därmed blev ointressant? Eller vore det bäst att
börja med en systematisk kartläggning av kunskapsunderlaget och att först
därefter välja ett eller flera ämnen för full systematisk utvärdering?
Inför ett eventuellt fullskaligt projekt är det också viktigt att med hjälp av
litteratursökning och expertråd spåra upp tidigare litteraturöversikter och
andra synteser som genomförts inom ämnesområdet. Det kanske rentav
finns en färdig systematisk utvärdering som berör frågeställningen? ***
Hur aktuella, relevanta och välgjorda är de befintliga synteserna? Kan de
ge ytterligare vägledning om hur stort kunskapsunderlaget är? Skulle den
planerade utvärderingens slutsatser kunna bli påtagligt mer aktuella och
tillförlitliga än de som redan finns publicerade?
Beroende på svaren på frågor av ovan nämnda slag kan den förberedande utvärderingen utmynna i bedömningen att den tilltänkta fullskaliga
utvärderingen vore genomförbar och meningsfull – eventuellt efter modifiering av frågeställningen – eller att den inte vore det. Med ledning av vad
litteratursökningarna gett bör det också vara möjligt att uppskatta hur lång
tid arbetet skulle kräva.

Utformning av urvalskriterier
När ett beslut väl tagits om att en systematisk utvärdering (eller kartläggning) ska inledas är det dags att utse den grupp som ska genomföra arbetet
(se s. 11–12). En av utvärderingsgruppens första och viktigaste arbetsuppgifter blir att i samråd med förslagsställare/uppdragsgivare och andra intressenter fastställa strikta kriterier för vilka slags studier som ska tas med. Det
*** Collaboration for Environmental Evidence (CEE) har upprättat förteckningar
över pågående och slutförda systematiska utvärderingar och kartläggningar inom
miljövårdsområdet som godkänts av organisationen [19, 20].
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Ruta 2.2. Planering av en systematisk utvärdering
i samråd med intressenter
Naturvårdsverket föreslog år 2012 att EviEM skulle genomföra en systematisk utvärdering av hur renbete inverkar på alpin vegetation. En av orsakerna
till förslaget var att regeringen hade angett som mål att ” ällens karaktär av
betespräglat landskap” skulle bibehållas, men att det var oklart hur ordet
”betespräglat” skulle tolkas. Dessutom rådde delade meningar bland forskare
om hur viktiga renarna egentligen är för den alpina och arktiska växtlighetens
mångfald.
Enligt en förberedande utvärdering som utfördes av EviEM:s sekretariat
hade kunskapsunderlaget inom området inte sammanställts på länge (och
aldrig med systematisk metodik), men det föreföll tillräckligt omfattande för
att en systematisk utvärdering skulle vara möjlig. EviEM:s exekutiva kommitté, som fann frågeställningen relevant, beslöt att en sådan utvärdering skulle inledas. Den utvärderingsgrupp som fick i uppdrag att genomföra arbetet
bestod av fyra ekologer från olika nordiska universitet och forskningsinstitut
(en av dem utsedd till ordförande för gruppen) samt en projektledare från
EviEM:s sekretariat.
Intressenter som berördes av renskötsel eller miljöaspekter på renbete i
Sverige – representanter för regeringen, centrala myndigheter, länsstyrelser,
same- och renskötarorganisationer, miljöorganisationer, forskningsinstitut
etc. – inbjöds på ett tidigt stadium till ett rådgivande möte. Vid mötet framförde de synpunkter på vad utvärderingen borde ta upp och vilka omvärldsfaktorer den borde ta hänsyn till för att kunna ge svar på deras frågor.
Med ledning av intressenternas synpunkter samt egna bedömningar utformade utvärderingsgruppen därefter ett utkast till en fullständig genomförandeplan, som bl.a. i detalj angav hur ämnet för utvärderingen skulle
avgränsas (se ruta 2.3). Utkastet publicerades på EviEM:s webbplats, och kommentarer välkomnades från alla intresserade, inte bara de organisationer som
redan hade tillfrågats. Efter att ha tagit ställning till inkomna kommentarer
sände utvärderingsgruppen in en reviderad genomförandeplan till tidskriften
Environmental Evidence, där planen sedan publicerades efter att också ha genomgått referentgranskning (peer review) och ytterligare revidering [21].

är med hjälp av dessa urvalskriterier som ämnet för utvärderingen definieras och avgränsas i detalj.
Kriterierna bör avspegla samtliga komponenter i utvärderingens frågeställning. Om frågeställningen har PICO- eller PECO-struktur (se s. 14–16)
bör det med andra ord finnas ett kriterium som anger vilken population (P)
som är relevant, ett som beskriver den intervention eller exponering (I eller
E) som är av intresse, ett som anger relevant typ av kontrollintervention
eller kontrollexponering (C), och ett som beskriver de typer av eﬀekter (O)
som utvärderingen avser att sammanställa [22].
Oftast finns det skäl att ange urvalskriterierna på ett mer specifikt sätt
än vad som ryms i formuleringen av själva frågeställningen och dess komponenter. Dels kan man behöva ge exakta definitioner av olika begrepp som
används i frågeställningen (se ruta 2.3), dels kan man vilja inkludera eller
utesluta speciella kategorier av studier beroende på hur sannolikt det är att
de kan bidra med användbara svar på frågeställningen.
Ett exempel: En av EviEM:s systematiska utvärderingar handlade om
hur biomanipulering (borttagning eller utsättning av fisk) påverkar vattenkvaliteten i tempererade eutrofa sjöar [23]. Redan av frågeställningen
framgick alltså att populationen utgjordes av eutrofa (näringsrika) sjöar i
tempererat klimat, men i det urvalskriterium som gällde den relevanta populationen specificerades att en sjö skulle räknas som eutrof om vattnets
fosforhalt sommartid översteg 30 mikrogram per liter före biomanipuleringen. Dessutom fastslogs att en studie skulle inkluderas endast om den
studerade sjön hade en areal på minst 1 hektar. Orsaken var att resultat
av biomanipulering i laboratorieskala eller i mycket små vattensamlingar
bedömdes vara svåra att generalisera – det var tveksamt om de kunde användas för slutsatser om ingrepp i full skala.
Förutom urvalskriterier som avspeglar frågeställningen och dess struktur kan det finnas anledning att ange kriterier för studietyp eller studiedesign [22]. Man kan exempelvis välja att enbart ta med studier utförda i fält,
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Ruta 2.3. ”Vad är bete? Vad är vegetation? Vad är renar?”
I kriterierna för urval av studier i en systematisk utvärdering kan man behöva
definiera även till synes självklara begrepp. EviEM:s utvärdering av hur renbete inverkar på arktisk och alpin vegetation (se ruta 2.2) hade ett ämne som
kan förefalla tydligt nog, men utvärderingsgruppen fann sig ändå tvungen att
ta ställning till en rad gränsdragningsfrågor:
• Vilka områden skulle anses ingå i de ”arktiska och alpina” regionerna?
(Skulle ällbjörkskogar räknas med, eller bara trädlös terräng?)
• I hur vid mening skulle begreppet ”renbete” uppfattas?
(Skulle utvärderingen bara handla om vad som händer med vegetationen
när renarna äter av den, eller var det också relevant att granska påverkan av
tramp och slitage?)
• Vad skulle egentligen räknas som ”vegetation”?
(Var markens innehåll av frön intressant i sammanhanget, eller bara växtlighet ovan mark?)
• Vilka slags djur var strängt taget att betrakta som ”renar”?
(Skulle man inkludera studier av den nordamerikanska underarten caribou
i utvärderingen, eller var bara Eurasiens renar av intresse?)
Utvärderingsgruppens beslut i alla dessa frågor skrevs in i urvalskriterierna
och tillämpades sedan vid sållningen av påträﬀade artiklar [21].

vilket i så fall innebär att man utesluter laboratoriestudier, modellsimuleringar, ärranalysstudier etc.
Normalt utesluter man även sekundärstudier såsom litteraturöversikter
och andra slags sammanställningar av redan publicerade resultat, eftersom
systematiska kartläggningar och utvärderingar i första hand bör bygga på
primärstudier (studier som presenterar nya resultat). Sekundärstudier kan
likafullt vara av stort värde för en utvärdering, dels för kontroll av att litteratursökningarna blivit fullständiga nog (se s. 27), dels som underlag för
slutrapportens bakgrundsbeskrivning och diskussionsdel. Om sekundär-

studier med användbart innehåll påträﬀas under litteratursållningen bör
de därför registreras i särskild ordning, utan att för den skull inkluderas
bland de relevanta primärstudierna (se ruta 4.2).
Ett annat vanligt urvalskriterium gäller det språk en artikel är skriven
på, trots att detta inte har något att göra med artikelns relevans för utvärderingen. Även om man enbart skulle använda engelskspråkiga söktermer
vid litteratursökningarna finner man emellanåt artiklar på andra språk, eftersom sådana artiklar ibland innefattar översättningar till engelska av titel och/eller sammanfattning. Utvärderingsgruppen bör redan på förhand
avgöra på vilka språk en artikel kan vara skriven för att åtminstone någon i
gruppen ska vara beredd att läsa och bedöma den, samt huruvida artiklar
på övriga språk ska uteslutas eller hanteras på något annat sätt.

Genomförandeplanen
Innan en systematisk utvärdering eller kartläggning inleds på allvar är det
nödvändigt att så noga som möjligt fastställa hur arbetet ska genomföras.
Hur och var ska man söka efter litteratur? Hur ska relevant material sållas
fram bland de påträﬀade artiklarna? Hur ska en kritisk värdering av materialet utformas? Vilka slags data ska hämtas från artiklarna, och på vad sätt?
Hur ska dessa data sammanställas och analyseras, och hur ska resultaten
redovisas?
Den tilltänkta hanteringen av alla sådana metodfrågor bör redovisas i en
genomförandeplan (review protocol eller map protocol). Planen utformas
lämpligen av utvärderingsgruppen, som dock bör samråda med intressenterna både på ett tidigt stadium och när ett utkast till planen finns framme
[16] (se också ruta 2.2). I synnerhet de inledande stegen i utvärderingsarbetet behöver planeras i detalj. Exempelvis bör den planerade metodiken
för litteratursökningarna innefatta kompletta listor över källor som kommer att utnyttjas samt en färdigutvecklad söksträng, medan metodiken för
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Tabell 2.1. Viktiga inslag i genomförandeplaner för systematiska utvärderingar eller kartläggningar

Avsnitt

Innehåll

Bakgrund

Beskrivning av bakgrunden till frågeställningen, orsakerna till att en systematisk
utvärdering eller kartläggning behövs, olika
intressenters roller i projektet etc.

Syfte

Primär frågeställning (inklusive PICO/PECOkomponenter eller motsvarande)
Eventuella sekundära frågeställningar

Metodik för
litteratursökning

Metodik för
litteratursållning

Se beskrivning
på angivna
sidor i denna
handbok

Avsnitt

Innehåll

Metodik för kritisk
värdering (ej obligatorisk för systematisk
kartläggning)

Planerad metodik (inklusive kriterier för
bedömning av studievaliditet)

14–16
16

Metodik för dataextraktion

Plan för hur den kritiska värderingen kommer
att utnyttjas i syntesen

Se beskrivning
på angivna
sidor i denna
handbok
47–48
42

Planerad metodik för kontroll av att den
kritiska värderingen blir enhetlig

47–48

Planerad metodik för extraktion och registrering av metadata

49–51

Planerad metodik för extraktion och registrering av utfallsdata (endast för systematisk
utvärdering)

52–56

Planerad metodik för kontroll av att dataextraktionen blir enhetlig (endast för systematisk utvärdering)

56

51

Fullständiga förteckningar över litteraturkällor som kommer att användas (inklusive
sökspråk)

33–35

Fullständig söksträng

28–31

Beskrivning av hur sökmetodiken utvecklats
och hur dess prestanda bedömts (inklusive
lista över ”kärnartiklar”)

30–31

Övergripande sållningsstrategi (t.ex. uppdelning i titel-, sammanfattnings- och fulltextsållning och strategi för att undvika oavsiktlig
uteslutning av relevant litteratur)

36–37

Tänkbara eﬀektmodiﬁerare

Preliminär förteckning över faktorer som kan
ha påverkat studiernas resultat och bidragit
till deras heterogenitet (endast för systematisk utvärdering)

Fullständiga urvalskriterier

17–19

Planerad metodik för narrativ syntes

72–76

Metodik för kontroll av att sållningen blir
enhetlig

37–39

Metodik för syntes
och redovisning

Planerad metodik för kvantitativ (alt.
kvalitativ) syntes (endast för systematisk
utvärdering)

57–67

Planerad metodik för bedömning av publiceringsskevhet (endast för systematisk
utvärdering)

67–69

Mer fullständiga checklistor över vad genomförandeplaner ska innehålla för att uppfylla CEE:s
normer för systematiska utvärderingar och kartläggningar har publicerats inom ramen för det
s.k. ROSES-initiativet [24].
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litteratursållningen bör inbegripa fullständiga urvalskriterier och en strategi för att undvika oavsiktlig uteslutning av relevanta artiklar (se tabell 2.1).
Innan genomförandeplanen färdigställs i sin helhet bör utvärderingsgruppen så långt det är möjligt prova ut planerade arbetsrutiner för att försäkra
sig om att de fungerar i praktiken.
I de normer för systematiska utvärderingar och kartläggningar inom
miljöområdet som upprättats av Collaboration for Environmental Evidence (CEE) ingår att genomförandeplanen ska genomgå referentgranskning
(peer review) och sedan oﬀentliggöras. Många genomförandeplaner publiceras i CEE:s tidskrift Environmental Evidence, som är särskilt ägnad just
åt systematiska utvärderingar av miljöpåverkan och miljövård. Publicerar
man genomförandeplanen där förbinder man sig att också publicera utvärderingens slutrapport i samma tidskrift.
Genom att på förhand detaljplanera utvärderingsarbetet och sedan
också oﬀentliggöra planerna sprider man information om att projektet har
inletts, och man skapar därtill transparens genom att öppet redovisa hur
utvärderingen ska genomföras. Väl så väsentligt är att utvärderingsgruppen

genom att upprätta planen ger sig själv strikta riktlinjer för hur arbetet ska
bedrivas. Utan den styrningen finns risk att projektet gradvis expanderar
eller ändrar inriktning under arbetets gång, kanske för att utvärderarna
hittar intressanta studier i frågeställningens utkanter. Sådan s.k. ”mission
creep” kan leda till skevheter i det utvalda kunskapsunderlaget och därmed
risk för felaktiga slutsatser. Ibland kan det under pågående arbete ändå
visa sig lämpligt eller nödvändigt att avvika från planen på något sätt, men
alla sådana avvikelser måste dokumenteras och motiveras i utvärderingens
slutrapport.
Eftersom publiceringen av genomförandeplanen kan dra ut på tiden är
det inte ovanligt att utvärderingsgruppen inleder litteratursökning och litteratursållning i full skala redan innan planen hunnit referentgranskas och
godkännas. Gruppen får i så fall räkna med att planen kan behöva revideras, kanske på ett sådant sätt att sökning och sållning måste kompletteras,
men risken att det påbörjade arbetet behöver göras om helt och hållet är i
allmänhet begränsad.
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3

Litteratursökning

Systematiska utvärderingar och kartläggningar är avsedda att
sammanställa bästa tillgängliga kunskap. Det innebär att de bör
identifiera så mycket av det befintliga kunskapsunderlaget som det
över huvud taget går att komma åt med rimliga insatser. Till följd
av denna strävan efter fullständighet brukar systematiska utvärderingar innefatta betydligt mer omfattande sökningar efter litteratur
än utvärderingar av traditionellt slag.

Akademisk och grå litteratur, opublicerat material, rådata
Vetenskapliga utvärderingar hämtar i allmänhet huvuddelen av sitt underlag i akademisk litteratur. Sådan litteratur utgörs främst av artiklar som
publicerats i facktidskrifter efter att först ha genomgått referentgranskning
(peer review). Till den akademiska litteraturen kan man även räkna böcker
utgivna av akademiska förlag. Böcker av det slaget brukar visserligen i första hand bygga på resultat som redan publicerats i vetenskapliga tidskrifter,
men ibland innehåller de också nya data som inte redovisats på annat håll.
Systematiska utvärderingar bör även söka underlag i grå litteratur, dvs.
litteratur som inte är utgiven av kommersiella förlag. Hit hör rapporter producerade av myndigheter, konsultföretag och intresseorganisationer, men
också avhandlingar utgivna av akademiska institutioner och handlingar
från vetenskapliga konferenser. Sådant material kan vara av mycket varierande användbarhet, men exempelvis tekniska rapporter innehåller ofta

minst lika omfattande resultatredovisningar och metodbeskrivningar som
regelrätt genomförda vetenskapliga studier.
Om man förutom akademiska publikationer också inkluderar grå litteratur i en utvärdering kan underlaget inte bara bli bredare utan kanske
också mer representativt. Anledningen är att ”positiva” (statistiskt signifikanta) resultat kan vara överrepresenterade i den akademiska litteraturen.
Studier som ger motsägelsefulla resultat eller inte finner statistiskt signifikanta samband betraktas ofta som mindre intressanta, såväl av tidskriftsredaktörer som av studieförfattarna själva, och de riskerar därför att förbli
opublicerade. Den obalans i kunskapsunderlaget som blir följden kallas
publiceringsskevhet (publication bias) och kan medföra att man överskattar de undersökta eﬀekterna [25]. Positiva resultat skulle kunna vara överrepresenterade även i den grå litteraturen, men risken för publiceringsskevhet anses i allmänhet vara mindre där än i de mer prestigefyllda akademiska
tidskrifterna.
Man kan inte utgå från att studier som publicerats i grå litteratur har
genomgått referentgranskning, även om sådant förekommer i vissa fall. Att
studier av det slaget ändå kan utgöra ett giltigt underlag för systematiska
utvärderingar beror på att dessa innefattar en kritisk värdering av all inkluderad litteratur. Med andra ord står utvärderarna själva för en kvalitetsgranskning, oavsett om materialet är referentgranskat eller ej.
Ämnet för en utvärdering har stor betydelse för hur givande det är att
leta efter relevanta publikationer i den grå litteraturen [26]. Åtskilliga sys-
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tematiska utvärderingar inom miljövårdsområdet blir i praktiken nästan
helt hänvisade till att bygga på akademisk litteratur. Även om betydande
insatser görs för att också hitta grå litteratur står denna i slutänden kanske bara för några enstaka procent av det användbara underlaget. Men om
utvärderingen exempelvis gäller en åtgärdsmetod som sedan länge är etablerad kan utfallet bli ett annat. I sådana fall finner man inte sällan att
forskningens intresse för metoden ifråga har svalnat med åren, eller att det
aldrig har varit särskilt stort. Det underlag som står till buds kanske mest
finns i rapporter från myndigheter eller konsultföretag som genomför eller
följer upp åtgärderna på rutinmässig basis. De utvärderingar som EviEM
gjort av sjörestaurering genom biomanipulering [23] och av hur skötsel av
vägrenar inverkar på den biologiska mångfalden [27, 28] bygger sålunda till
en tredjedel eller mer på konsultrapporter och annan slags icke-akademisk
litteratur.
I princip kan man även utnyttja opublicerat material som underlag
för en utvärdering. Det kan handla om rapporter som tagits fram av organisationer eller företag för internt bruk, eller om vetenskapliga studier
som hamnat i skrivbordslådor i stället för att publiceras. Kompletteringar
med sådant material kan öka utvärderingens tillförlitlighet, bl.a. genom
att ytterligare reducera risken för publiceringsskevhet. Samtidigt minskar
dock utvärderingens reproducerbarhet, eftersom andra utvärderare kan få
svårigheter att komma över samma material [29].
Slutligen kan man i en del fall använda rådata som aldrig sammanställts
i vare sig rapporter eller vetenskapliga arbeten men som hålls tillgängliga
i oﬀentliga databaser. Stora mängder mätdata från svensk miljö finns exempelvis lagrade hos den nationella miljöövervakningens datavärdar [30].
För att data av det slaget ska kunna utnyttjas i en systematisk utvärdering
måste det emellertid finnas tillräckligt mycket information om mätmetoder, provtagningsplatser m.m. för att möjliggöra en tillförlitlig bedömning
av resultatens relevans och kvalitet [29].

Litteratur på engelska och andra språk
Såväl i Västeuropa som i USA och andra engelsktalande länder är den nutida akademiska litteraturen till mycket stor del skriven på engelska, och
åtskilliga vetenskapliga utvärderingar förlitar sig helt på sökningar efter
engelskspråkiga artiklar. Det betyder emellertid att de sannolikt går miste
om betydande mängder relevant underlag, eftersom det på många håll i
världen förekommer en omfattande utgivning av akademisk litteratur på
andra språk, såsom spanska, franska, ryska och inte minst kinesiska. Även
i Västeuropa publiceras en del tidskrifter med referentgranskat innehåll på
andra språk än engelska.
Grå litteratur utgiven av exempelvis myndigheter eller företag är oftast
skriven på det egna landets språk. Strävar man efter att bredda underlaget
för en utvärdering genom att leta i såväl grå som akademisk litteratur finns
det därför särskilt stor anledning att inte bara använda engelska som sökspråk. Visserligen ger sökningar med andra sökspråk oftast sparsammare
utdelning än sökningar efter engelskspråkig litteratur, men de kan ändå
påvisa material av stort värde.
Om en systematisk utvärdering genomförs av svenska utvärderare finns
det sålunda starka skäl att söka litteratur inte bara på engelska utan också på svenska, i synnerhet om utvärderingen har fokus på förhållanden i
Sverige. Även andra sökspråk är ofta relevanta. De ovan nämnda utvärderingarna av biomanipulering och vägrensskötsel innefattade exempelvis
sökningar efter underlag på bl.a. danska och nederländska, eftersom det
finns en omfattande grå litteratur på dessa språk i ämnena ifråga [23, 27,
28].
Men givetvis finns inga praktiska möjligheter att söka litteratur på alla
upptänkliga språk – ramarna sätts framför allt av utvärderarnas egna språkkunskaper. Översättningsprogram såsom Google Översätt kan visserligen
ge en uppfattning om innehållet i artiklar skrivna på språk som man inte
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behärskar själv, men översättningens kvalitet gör det sällan möjligt att tolka
metod- och resultatbeskrivningar med sådan tillförlitlighet att de kan användas som underlag för en utvärdering.

Bibliograﬁska databaser
Både akademisk och grå litteratur finns numera katalogiserad i otaliga
sammanställningar som kan nås via nätet, men ingen enskild källa av det
slaget är ens tillnärmelsevis heltäckande. Den strävan efter fullständighet
som bör känneteckna systematiska utvärderingar innebär därför att varje
sådan utvärdering måste söka litteratur på flera olika håll.
Den viktigaste ingången till akademisk litteratur utgörs av bibliografiska databaser. Sådana databaser innehåller referenser till artiklar och andra
slags publikationer; oftast innefattar de också artiklarnas sammanfattningar (abstracts). I tabell 3.1 anges ett urval bibliografiska databaser som kan
vara användbara för utvärderingar inom miljövårdsområdet. Fler finns förtecknade av Wikipedia [31] och på de större forskningsbibliotekens webbplatser.
Några av databaserna tillhandahåller uppgifter om publikationer inom
ett brett spektrum av ämnesområden. Två av de största och oftast utnyttjade är Scopus och Web of Science Core Collection, som båda katalogiserar
artiklar från tiotusentals vetenskapliga tidskrifter. Deras urval av tidskrifter överlappar varandra i relativt hög grad, men de täcker ändå långt ifrån
all forskningslitteratur – exempelvis är artiklar på andra språk än engelska klent representerade. Varken Scopus eller Web of Science är fritt tillgängliga, och abonnemangen är dyra. Vanligen måste man därför gå via
ett universitetsbibliotek eller någon liknande institution för att komma åt
databaserna ifråga.
En del andra databaser drivs av akademiska förlag och innefattar kompletta kataloger över det egna förlagets utgivning av tidskriftsartiklar och

böcker. Sådana kataloger brukar vara fritt tillgängliga för sökning (för tillgång till publikationerna i deras helhet krävs dock i allmänhet abonnemang eller betalning per artikel).
Därtill finns en lång rad bibliografiska databaser (fritt tillgängliga eller
ej) som är inriktade på särskilda ämnesområden, språk eller regioner. Till
den sistnämnda kategorin hör förteckningar över artiklar och avhandlingar
tillkomna vid lärosäten och andra forskningsinstitutioner inom ett enskilt
land (i Sverige exempelvis SwePub), liksom nationella kataloger över forskningsbibliotekens bestånd (såsom svenska Libris).
Gör man likartade sökningar i flera olika bibliografiska databaser finner man ofta samma artiklar flera gånger om. Ändå brukar man i nästan
varje databas också finna artiklar som saknas i de andra. Scopus och Web
of Science täcker många av de viktigaste naturvetenskapliga tidskrifterna,
och praktiskt taget alla systematiska utvärderingar inom miljöområdet utnyttjar endera av dem, eller båda. Likafullt kan man i många fall fördubbla
det sammanlagda antalet funna artiklar (med dubbletterna frånräknade)
om man inte bara söker i någon av dessa två databaser utan också använder
en handfull andra (se tabell 3.2). De flesta av EviEM:s systematiska kartläggningar och utvärderingar har sökt underlag i åtminstone tio olika databaser.
Valet mellan olika databaser styrs av huruvida de är tillgängliga för
utvärderarna, av utvärderingens resurser och av ämnet för utvärderingen.
Det är inte givet att en bibliografisk databas som ger många ”träﬀar” på en
viss sökning är mer användbar för utvärderingen än en som levererar färre
resultat av samma sökning [32]. För att kunna avgöra om det är värt att utnyttja en viss databas måste man också bedöma hur relevanta de påträﬀade
publikationerna är.
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Tabell 3.1. Ett urval bibliograﬁska databaser
Namn

Utgivare

Webbadress

Inriktning

Academic Search

EBSCO

www.ebsco.com/products/researchdatabases/academic-search

Tvärvetenskaplig

Sökning fritt
tillgänglig

Sökmöjligheter

Nej

TSNF

AGRIS

FAO

agris.fao.org/agris-search/index.do

Jordbruk och angränsande ämnen

Ja

TN

ASFA (Aquatic Sciences and
Fisheries Abstracts)

FAO/ProQuest

search.proquest.com/asfa

Fiske, havsforskning, limnologi

Nej

TSNF

CAB Abstracts

CABI

www.cabdirect.org

Jord- och skogsbruk, miljö, angränsande ämnen

Nej

TSN

DART-Europe E-theses Portal

Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche

www.dart-europe.eu

Europeiska avhandlingar

Ja

T(SN)

DOAJ (Directory of Open Access
Journals)

IS4OA

doaj.org

Fritt tillgänglig litteratur (open access)

Ja

TSN
TSN

GEOBASE

AGI/Elsevier

www.engineeringvillage.com

Geovetenskaper

Nej

GreenFILE

EBSCO

www.greeninfoonline.com

Miljö och angränsande ämnen

Ja

TSN

IngentaConnect

Ingenta

www.ingentaconnect.com

Tvärvetenskaplig

Ja

TSNF

JSTOR

ITHAKA

www.jstor.org

Tvärvetenskaplig

Ja

TSF

Libris

Kungl. Biblioteket

libris.kb.se

Bestånd på svenska forskningsbibliotek o.d.

Ja

TN

Open Access Theses and Dissertations

OATD.org

oatd.org

Avhandlingar (fritt tillgängliga)

Ja

TSN

ProQuest Dissertations & Theses

ProQuest

www.proquest.com

Avhandlingar

Nej

TSNF

PubMed

NCBI

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Medicin, biologi och angränsande ämnen

Ja

TSN

Russian Science Citation Index

Scientiﬁc Electronic Library

elibrary.ru

Rysk litteratur

Ja

TNF

ScienceDirect

Elsevier

www.sciencedirect.com

Tvärvetenskaplig

Ja

TSN
TSN

Scopus

Elsevier

www.scopus.com

Tvärvetenskaplig

Nej

SpringerLink

Springer

link.springer.com

Tvärvetenskaplig

Ja

TF

SwePub

Kungl. Biblioteket

swepub.kb.se

Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

Ja

TN

Taylor & Francis Online

Taylor & Francis

www.tandfonline.com

Tvärvetenskaplig

Ja

TNF

Web of Science Core Collection

Clarivate Analytics

clarivate.com/products/web-of-science/webscience-form/web-science-core-collection

Tvärvetenskaplig

Nej

TSN

Wiley Online Library

Wiley

onlinelibrary.wiley.com

Tvärvetenskaplig

Ja

TSNF

I tabellens sista kolumn anges sökmöjligheterna med följande förkortningar: T = titel, S = sammanfattning, N = nyckelord/ämnesord, F = fulltext.
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Tabell 3.2. Sökresultat
i utvärdering om våtmarker

Bibliograﬁsk databas
Academic Search
Agricola
ASFA
Biological Abstracts
DOAJ
Georef + GEOBASE
ScienceDirect

EviEM:s systematiska utvärdering av
anlagda våtmarkers förmåga att fånga upp
näringsämnen byggde på sökningar i tio
olika bibliograﬁska databaser [8]. Sökningarna resulterade i många dubbletter, men
det sammanlagda antalet olika publikationer blev ungefär dubbelt så stort som vid
sökningarna i enbart Scopus eller Web of
Science.

Antal träﬀar
1131
524
1933
401
84
2249
876

Scopus

2842

Web of Science

3249

Wiley Online Library

Totalt antal träﬀar

174

13463

Antal dubbletter

7610

Total antal olika träﬀar

5853

Sökmotorer
Åtskilliga bibliografiska databaser, framför allt bland dem som är inriktade
på särskilda ämnesområden, innehåller referenser inte bara till akademiska
publikationer utan också till grå litteratur. En del avhandlingar och konferenshandlingar kan man även finna i Scopus och Web of Science. Det finns
också databaser som är specialiserade på avhandlingar. Bredare sökningar
Tabell 3.3. Söktjänster
baserade på sökmotorer
Sökmöjligheterna anges med följande
förkortningar:
T = titel
N = nyckelord/ämnesord
F = fulltext.

efter grå litteratur kan emellertid kräva andra slags verktyg, däribland sökmotorer som i princip gör det möjligt att söka igenom hela Internet efter
relevanta dokument.
Bland de söktjänster som utnyttjar sökmotorer finns numera flera som
är inriktade på vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och liknande
dokument (se tabell 3.3). Mest känd och anlitad är Google Scholar, vars
sökresultat brukar innehålla en betydande andel grå litteratur [33]. En annan är BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – med denna kan man
söka specifikt efter dokument av vissa typer, såsom rapporter, avhandlingar
eller konferenshandlingar. Även generella söktjänster såsom Google kan
vara användbara för sökning efter litteratur, inte minst publikationer på
andra språk än engelska.
Alla de ovan nämnda söktjänsterna är fritt tillgängliga, och sökresultaten innefattar såväl akademiska publikationer som grå litteratur. De kan
därför framstå som ett kostnadsfritt och lättillgängligt alternativ till bibliografiska databaser såsom Scopus och Web of Science, men på egen hand
räcker de knappast som sökhjälpmedel för systematiska utvärderingar [33].

Andra källor
Grå litteratur av stort värde för en systematisk utvärdering kan också vara
tillgänglig via webbplatser hos organisationer som är berörda av utvärderingens ämne. Många myndigheter, företag, forskningsinstitut, intresse-

Namn

Utgivare

Webbadress

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Bielefeld University

www.base-search.net

Google

Google

www.google.se

Google Scholar

Google

scholar.google.se

Microsoft Academic

Microsoft

academic.microsoft.com

Sökning fritt
tillgänglig

Sökmöjligheter

Tvärvetenskaplig

Ja

TNF

Ingen begränsning

Ja

TF

Tvärvetenskaplig

Ja

TF

Tvärvetenskaplig

Ja

F

Inriktning
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föreningar och andra slags organisationer ger ut rapporter, nyhetsbrev och
liknande dokument och tillhandahåller dem via nätet. Som ett enda exempel kan nämnas att US Forest Service på detta sätt har publicerat drygt
50 000 tekniska rapporter och vetenskapliga artiklar skrivna av forskare vid
myndigheten ifråga [34].
Tabell 3.4. Organisationer
av intresse för utvärdering
av skogsskötsel

Ancient Tree Forum
Bureau of Land Management, US Dept. of the Interior
Environment Canada
European Commission Joint Research Centre
European Environment Agency
Finlands miljöförvaltning
Food and Agriculture Organization
Forststyrelsen (Finland)
International Union for Conservation of Nature
Länsstyrelserna
Miljødirektoratet (Norge)
Natural Resources Canada
Naturvårdsverket
Nordiska ministerrådet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Parks Canada
Skogsstyrelsen
Society for Ecological Restoration

Webbplatser tillhörande 24 olika
organisationer besöktes när
EviEM samlade underlag till en
systematisk kartläggning av hur
aktiv skogsskötsel inverkar på
den biologiska mångfalden [35].

Sveriges lantbruksuniversitet
UK Environment Agency
United Nations Environment Programme
United States Environmental Protection Agency
US Forest Service

Men trots att dagens digitala resurser möjliggör eﬀektivare och mer omfattande litteratursökningar än någonsin förr kan det också finnas skäl att
komplettera med sökningar av mer traditionellt slag. Exempelvis kan det
ibland vara motiverat att ”för hand” leta igenom innehållsförteckningar i
facktidskrifter, böcker eller konferenshandlingar som skulle kunna innefatta relevant material men som inte är sökbara via nätet, kanske för att de
är relativt gamla eller skrivna på något annat språk än engelska.
Dessutom lönar det sig ofta att ta personliga kontakter. Forskarkolleger och representanter för olika intresseorganisationer kan sitta inne med
kunskap inte bara om befintlig men svårfunnen litteratur utan också om
opublicerade resultat och pågående undersökningar.
Väl så viktigt är att granska tidigare litteraturöversikter inom det ämne
som utvärderingen berör, oavsett om de genomförts med systematiska metoder eller ej. En genomläsning av deras referenslistor eller tabeller över
sammanställda studier kan visa på relevanta publikationer som man inte
funnit själv. Därigenom kan man inte bara fylla igen luckor i utvärderingens underlag utan också få en kontroll av huruvida de egna sökningarna
varit eﬀektiva nog.
Inom vissa utvärderingar händer det att man för komplettering och/
eller efterkontroll av sökningarna även granskar referenserna i enskilda
studier som bedömts vara relevanta, en teknik som kallas kedjesökning
(”snowballing”). Ett annat alternativ är att granska artiklar som refererar
till relevanta studier – på det sättet kan man ibland finna nyare studier av
liknande slag. Såväl Google Scholar som Scopus och Web of Science ger
möjlighet till sådan s.k. citeringssökning [36, 37]. Både kedje- och citeringssökningar kan emellertid vara mycket tidskrävande, och de kan knappast
genomföras förrän användbara studier sållats fram bland de artiklar som
påträﬀats vid de ordinarie sökningarna. I likhet med nyttjande av personliga kontakter är de här typerna av sökningar dessutom betydligt svårare att
reproducera än sökningar i bibliografiska databaser.

28

Konstruktion av en söksträng
Sökningar efter underlag till en systematisk utvärdering bör eftersträva två
ideal, fullständighet och precision. De bör med andra ord vara tillräckligt
inkluderande för att kunna identifiera i stort sett alla relevanta studier som
över huvud taget är tillgängliga, men de bör inte vara så generella att de
också får med alltför mycket ovidkommande material [32].
Figur 3.1. För- och nackdelar
med breda och smala sökningar
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Från SBU [37].

I praktiken är de båda idealen svåra att förena (se figur 3.1). Inom miljöområdet är ämnena för systematiska utvärderingar ofta förhållandevis breda, och ännu bredare kan de vara för systematiska kartläggningar. I sådana
sammanhang måste litteratursökningarna därför bli ganska generella. Det
är inte ovanligt att de tillsammans identifierar 10 000 – 30 000 olika artiklar,
varav bara en bråkdel i slutänden visar sig vara användbara. Sökresultat av
den storleksordningen går ändå att hantera, men en sökning som resulterar
i exempelvis 100 000 träﬀar blir ohanterlig. Själva sökningen kan visserli-

gen gå snabbt även i ett sådant fall, men den efterföljande bortsållningen
av irrelevanta publikationer blir alldeles för tidsödande. Riskerar man att
hamna i den situationen måste sökningen modifieras så att den blir snävare
och mer precis; alternativt får man begränsa ämnet för utvärderingen.
Vid sökningar i bibliografiska databaser utnyttjar man söktermer utvalda såsom relevanta för det ämne man vill studera. Utöver enskilda sökord
(t.ex. carbon) kan man också ange sökfraser, dvs. sammanhängande sekvenser av sökord omgivna av citationstecken (t.ex. ”carbon dioxide”). Söktermerna kombineras till en söksträng med hjälp av booleska operatorer,
av vilka AND och OR är de viktigaste. Kombinerar man två söktermer med
OR räcker det att en av dem nämns i ett dokument för att detta ska komma
med bland sökresultaten. Kombinerar man i stället söktermerna med AND
inskränks sökresultaten till de dokument som innehåller båda termerna.
En väl utformad söksträng för en systematisk utvärdering avspeglar åtminstone delvis strukturen hos utvärderingens frågeställning [32, 37]. Om
frågeställningen har PICO- eller PECO-struktur (se s. 14–16) bygger man
alltså lämpligen upp söksträngen på ett liknande sätt – den kan exempelvis
innehålla ett block med söktermer som beskriver populationen (P), ett annat block som beskriver interventionen eller exponeringen (I eller E) och
ett tredje som beskriver de typer av eﬀekter (O) som utvärderingen avser
att studera (se ruta 3.1). Förutom PICO-komponenterna själva kan också
urvalskriterierna (se s. 17–19) vara till hjälp vid valet av specifika söktermer.
Söktermer inom ett och samma block kombineras normalt med operatorn OR, varefter blocken kombineras med varandra med hjälp av operatorn AND. När man på det här sättet använder flera olika slags operatorer i
samma söksträng måste man vanligen utnyttja parenteser för att de enskilda söktermerna ska sammanfogas och tolkas i rätt ordning.
Ibland måste söktermerna innefatta många olika synonymer eller varianter av ett begrepp för att man inte ska riskera att missa relevanta artiklar. Så kan exempelvis vara fallet om utvärderingen eller kartläggningen
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Ruta 3.1. Utformning av en söksträng med hjälp av frågeställningens komponenter
En av EviEM:s systematiska utvärderingar undersökte hur åkermarkens innehåll
av organiskt kol påverkas av växelbruk (odling där grödorna skiftar från år till år).
Utvärderingen jämförde dels växelbruk och monokultur (ständig odling av samma gröda), dels växelbruk med och utan inslag av baljväxter eller fleråriga grödor
[38]. Frågeställningens komponenter kan därför sammanfattas så här:
P (Population):

Åkermark i boreala/temperade områden

I (Intervention):

Växelbruk (alt. växelbruk med inslag av baljväxter
eller fleråriga grödor)

C (Kontrollintervention): Monokultur (alt. växelbruk utan inslag av baljväxter eller fleråriga grödor)
O (Eﬀekt):

Förändringar av markens innehåll av organiskt kol

Den söksträng som användes vid litteratursökningarna bestod av tre block med
söktermer som avspeglade frågeställningens P-, I- resp. O-komponenter.
Blocket med P-termer kombinerade ordet soil med några olika uttryck för
åkerbruk. Kombinationen gjordes med operatorn AND, vilket innebar att en artikel måste innehålla både ordet soil och något av åkerbruksorden för att komma
med:
soil* AND (arable OR agricult* OR farm* OR crop* OR cultivat*)
Blocket med I-termer innehöll uttryck för växelbruk (rotation), monokultur
samt olika slags baljväxter och fleråriga grödor:

ska täcka alla möjliga slags eﬀekter av en viss intervention. Det block med
söktermer som beskriver eﬀekterna kanske då måste expanderas till en hel
katalog, men man skulle ändå inte kunna känna sig säker på att ha fått
med precis allt. Ett bättre alternativ kan ofta vara att helt utelämna blocket
ifråga – då eliminerar man risken att relevanta studier förbigås för att de
beskriver eﬀekter som inte kommit med bland söktermerna (se ruta 3.2).

legume$ OR pulse$ OR “green-manure” OR alfalfa$ OR lupin$ OR bean$ OR
pea$ OR lentil$ OR clover OR soy OR soybean$ OR perennial$ OR grass* OR
ley$ OR permaculture OR rotation OR monoculture OR “mono culture”
Blocket med O-termer bestod av olika uttryck för förekomsten av kol i marken:
“soil organic carbon” OR “soil carbon” OR “soil C” OR “soil organic C” OR
SOC OR “carbon pool” OR “carbon stock” OR “carbon storage” OR “soil
organic matter” OR SOM OR “carbon sequestrat*” OR “C sequestrat*”
De tre blocken kombinerades med operatorn AND, och den fullständiga söksträngen fick därigenom följande utseende:
soil* AND (arable OR agricult* OR farm* OR crop* OR cultivat*)
AND (legume$ OR pulse$ OR “green-manure” OR alfalfa$ OR lupin$ OR bean$
OR pea$ OR lentil$ OR clover OR soy OR soybean$ OR perennial$ OR grass*
OR ley$ OR permaculture OR rotation OR monoculture OR “mono culture”)
AND (“soil organic carbon” OR “soil carbon” OR “soil C” OR “soil organic C”
OR SOC OR “carbon pool” OR “carbon stock” OR “carbon storage” OR “soil
organic matter” OR SOM OR “carbon sequestrat*” OR “C sequestrat*”)
Lägg märke till att söksträngen innefattade två olika slags jokertecken (se s. 31),
dels asterisker (*), som kan representera ett ospecificerat antal valfria tecken (eller inget tecken alls), dels dollartecken ($), som av Web of Science tolkas som ett
valfritt tecken eller inget tecken alls.

Man kan alltså nöja sig med att låta söksträngen motsvara två av komponenterna i frågeställningen. När man reducerar antalet block i söksträngen
blir sökningen mer generell och resulterar i fler sökträﬀar. Så länge träﬀarna inte blir ohanterligt många är den strategin ofta att rekommendera.
En av EviEM:s systematiska kartläggningar hade bara ett enda block
med söktermer i sin söksträng. Kartläggningen gällde spridning och oav-
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Ruta 3.2. Förenkling av en söksträng
En av EviEM:s systematiska utvärderingar handlade om hur renbete inverkar
på arktisk och alpin vegetation [39]. Frågeställningen hade alltså följande
komponenter:
P
E
C
O

(Population):
(Exponering):
(Kontrollexponering):
(Eﬀekt):

Arktisk och alpin vegetation
Renbete
Inget renbete (eller mindre intensivt bete)
Förändringar av vegetationen

När söksträngen skulle utformas utgick utvärderingsgruppen till en början
från P- och E-komponenterna i frågeställningen. Det befanns bäst att låta
E-komponenten (renbete) motsvaras av två olika block med söktermer, ett för
begreppet bete (herbivory, grazing, browsing, trampling) och ett för renen som
art (reindeer, caribou, Rangifer).
P-komponenten blev besvärligare att hantera, eftersom arktisk/alpin vegetation kan beskrivas med många olika ord. Utvärderingsgruppen testade en
mängd alternativ, och nästan varje ny term visade sig kunna fånga upp åtminstone några extra artiklar. Blocket med vegetationstermer blev på så sätt
allt längre. Efter ett tag hade det kommit att innefatta vegetation, vascular,
plant, herb, forb, graminoid, lichen, moss, bryophyte, flora, shrub, tree, forage,
tundra, alpine, subalpine, arctic, subarctic, heath, pasture, rangeland. I kombination med de två andra blocken med söktermer gav dessa termer ett par
hundra träﬀar i Web of Science, men det föreföll sannolikt att sökningen fortfarande missade relevanta artiklar som beskrev arktisk/alpin vegetation med
andra uttryck.
I det läget provade utvärderingsgruppen att helt ta bort blocket med vegetationstermer. På så sätt försvann restriktionen att en artikel måste nämna
vegetation på ett uttryckligen angivet sätt för att komma med i sökningen. Åtgärden innebar att träﬀarna i Web of Science blev ungefär dubbelt så många,
men antalet förblev ändå fullt hanterligt. Den slutliga söksträngen fick därför
följande enkla utseende:
(herbivory OR graz* OR brows* OR trampl*)
AND (reindeer OR caribou OR Rangifer).

siktliga eﬀekter av neonikotinoider (en grupp ämnen som används inom
jordbruket för bekämpning av skadeinsekter), och söksträngen innehöll
rätt och slätt namnen på de aktuella ämnena (kombinerade med operatorn
OR) [40].
Å andra sidan händer det också att en enskild komponent i frågeställningen bäst motsvaras av två skilda block i söksträngen [37]. I EviEM:s utvärdering av biomanipulering (borttagning eller utsättning av fisk i syfte
att förbättra sjöars vattenkvalitet) innefattade söksträngen ett block för populationen (sjöar och andra vattensamlingar) och två för interventionen,
det ena med söktermer som angav typen av ingrepp (borttagning, utsättning etc.), det andra med termer som beskrev de aktuella fiskarterna [23].
I ruta 3.2 finns ett liknande exempel.

Slutlig utformning av söksträngen
Hur en söksträng ska se ut i detalj för att fungera väl är något man måste
prova sig fram till i utvärderingens planeringsskede. När det gäller att hitta
lämpliga söktermer kan man ha god hjälp av vokabulären i redan kända
artiklar och litteraturstudier inom utvärderingens ämnesområde [32].
Vanligen gör man testsökningar med olika versioner av strängen i någon tvärvetenskaplig bibliografisk databas såsom Scopus eller Web of Science. Genom att jämföra antalet träﬀar vid sökningar med och utan en viss
sökterm ser man om det gör någon skillnad att ha med termen. Men det är
inte säkert att en extra sökterm som ger ett stort tillskott av träﬀar är mer
värd att ta med i söksträngen än en som bara ger ett litet tillskott – termens användbarhet beror också på hur relevanta de nytillkomna träﬀarna
är. Man bör därför ta en titt på de nya sökresultaten för att se om de verkar
innehålla intressanta publikationer (se ruta 3.3).
En del söktermer som är kapabla att fånga upp relevanta artiklar åstadkommer också mängder av irrelevanta träﬀar, i allmänhet för att termerna
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Ruta 3.3. Metod för bedömning av ny sökterm
Vill man undersöka om det är värt att lägga till en extra term i en söksträng
kan man följa nedan beskrivna procedur. Den ursprungliga söksträngen antas
bestå av tre block av söktermer:
(block A) AND (block B) AND (block C)
Med den nya söktermen tillagd i block C får söksträngen följande utseende:
(block A) AND (block B) AND (block C OR ”ny sökterm”)
Om ändringen medför att antalet sökresultat ökar skulle den nya termen kunna vara användbar, men det finns skäl att också undersöka hur relevanta de
nytillkomna träﬀarna är. De nya träﬀarna kan skiljas ut och listas för granskning med hjälp av följande söksträng:
(block A) AND (block B) AND ”ny sökterm” NOT (block C)
(I Scopus används AND NOT i stället för NOT.)

ifråga är vanliga även i sammanhang som inte alls har med utvärderingens
ämne att göra. I sådana fall går det ofta att precisera sökningen genom att
kombinera söktermen med en annan term med hjälp av operatorn AND.
Ett exempel: Utprovningen av en söksträng för EviEM:s systematiska kartläggning av vägrensskötsel [27] visade att söktermen avenue identifierade
en del användbara studier av trädalléer, men att dessa också åtföljdes av
många irrelevanta artiklar där termen förekom i andra betydelser (t.ex. gatuadresser såsom ”Fifth Avenue” eller uttryck såsom ”avenues of research”).
De flesta av de sistnämnda artiklarna försvann dock när söksträngen modifierades genom att avenue ersattes av avenue AND tree. En möjlighet till ytterligare precisering är att kombinera två söktermer med operatorn NEAR
(i Scopus kallad W), som identifierar dokument där de båda termerna förekommer i närheten av varandra.

I princip går det därtill att sortera bort irrelevanta publikationer med
hjälp av operatorn NOT – med denna kan man utesluta alla dokument som
nämner en viss term. Det kan vara frestande att utnyttja den möjligheten,
exempelvis om man är intresserad av litteratur om jordbruk men vill använda söktermer som förekommer i både skogs- och jordbrukssammanhang (crop, yield o.d.). Avslutar man söksträngen med NOT forest slipper
man många ovidkommande skogsartiklar, men man går också miste om
studier som beskriver både jord- och skogsbruk. Man kan dessutom missa
högst relevanta jordbruksstudier av den enda anledningen att de någonstans nämner ordet forest. Risken för oönskade uteslutningar av det slaget
innebär att operatorn NOT i praktiken bör undvikas helt vid sökningar efter underlag till systematiska utvärderingar [32].
Förutom olika slags operatorer kan man ofta använda ytterligare hjälpmedel för att förfina och eﬀektivisera sökningarna. Många bibliografiska
databaser tillåter jokertecken (wildcards) i söktermerna. Vanligast är asterisken (*), som kan representera ett ospecificerat antal valfria tecken (eller
inget tecken alls). Exempelvis fångar söktermen pollut* upp såväl pollution
som polluted, pollutant och pollutants. När man använder avancerade databaser som Scopus och Web of Science brukar det räcka att ange grundformen av ett sökord för att också böjningsformer, besläktade ord och alternativa stavningar ska leda till träﬀ, men det är ofta oklart hur väl detta
fungerar, och alla bibliografiska databaser har inte den funktionaliteten.
Innan man avslutar utprovningen av söksträngen bör man försäkra sig
om att sökningarna blir tillräckligt inkluderande genom att kontrollera deras förmåga att finna artiklar som man vet är relevanta. Sakexperter eller
intressenter knutna till utvärderingen föreslår lämpligen ett antal ”kärnartiklar” (minst 10–20 men gärna fler) som de är bekanta med sedan tidigare och som de anser vore viktiga som underlag för utvärderingen [32, 37].
Om en sådan kärnartikel finns med i databasen men ändå inte fångas upp
vid sökningarna finns det anledning att ändra söksträngen.
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Anpassning av sökningen till olika slags källor
Även om en söksträng har visat sig fungera väl vid sökningar i en viss bibliografisk databas är det inte givet att exakt samma sträng kan användas
även i andra databaser. Den tillgängliga uppsättningen av operatorer och
jokertecken varierar ofta från fall till fall, och olika databaser kan ha olika
begränsningar av söksträngens längd och komplexitet. Därför är det nödvändigt att noga studera sökanvisningarna för varje utnyttjad databas och
vid behov modifiera söksträngens utseende och uppbyggnad. Annars är risken stor att sökningarna inte äger rum på det sätt man tror och att man därför får andra slags sökresultat än avsett, kanske utan att man märker det.
Väl så viktigt är att bibliografiska databaser i allmänhet möjliggör sökningar i olika delar av publikationerna. Standardalternativet brukar utgöras av sökning i titel, sammanfattning och nyckelord, och detta är också att
rekommendera när man söker efter relevant underlag till en utvärdering.
Vissa databaser erbjuder dessutom (eller kanske enbart) sökning i hela texten, men sökträﬀarna kan då innefatta mängder av helt irrelevanta publikationer där sökorden bara nämns i något perifert sammanhang [39].
Ofta finns också möjligheter att förfina utfallet av en sökning som annars skulle ge alltför många ovidkommande resultat. Många databaser har
exempelvis klassificerat publikationerna i ämneskategorier, och man kan
då välja att bara ta med sökresultat inom de kategorier som ligger närmast
ämnet för utvärderingen. Taktiken är dock inte riskfri, eftersom ämnesklassificeringen i en del fall kan vara missvisande eller ofullständig – följden kan bli att även en del relevant material sorteras bort [32].
I söktjänster som bygger på sökmotorer brukar sökalternativen vara
mer begränsade än i bibliografiska databaser, vilket kan kräva ganska omfattande anpassningar av söksträngen. Google och Google Scholar kan sålunda inte läsa söksträngar som är längre än 256 tecken, och jokertecken
går inte att använda på samma sätt där som i databaser. Googles söktjänster

ger dessutom ingen möjlighet att avgränsa sökningen till dokumentens titel, sammanfattning och nyckelord – man är hänvisad till att söka antingen
i hela texten eller enbart i titel eller rubrik (detsamma gäller även vissa databaser). I det förstnämnda fallet tenderar träﬀarna att bli många men till
stor del irrelevanta; i det andra fallet blir de mycket färre, men en betydligt
större andel av dem kan vara relevanta. Några av EviEM:s utvärderingar har
använt Google Scholar för både fulltext- och titelsökning [18, 41, 42].
På vanliga webbplatser tillhörande olika organisationer kan sökmöjligheterna vara än mer begränsade. Sådana webbplatser har ofta en särskild
sida eller avdelning där man kan söka efter utgivna publikationer (eller åtminstone finna en förteckning över dem). I annat fall är man hänvisad till
att använda den sökfunktion som brukar finnas på webbplatsens hemsida.
I båda fallen kan man behöva förenkla söksträngen mycket kraftigt. Ibland
går det bara att använda en eller ett par söktermer, men man kan då välja att genomföra en hel serie sökningar med olika delar av den ordinarie
söksträngen. En del söktermer kan dock vara onödiga om man söker efter
litteratur på en specialiserad webbplats. På webbplatser tillhörande skogsvårdsorganisationer behöver man knappast använda söktermer såsom forest eller forestry för att vaska fram artiklar med anknytning till skogsbruk.
Vid sökning efter litteratur på ett annat språk än engelska måste söktermerna givetvis uttryckas på det aktuella språket, men den ordinarie söksträngen behöver kanske inte användas och översättas i sin helhet. Få av de
söktjänster där det kan vara motiverat att använda andra språk än engelska
är kapabla att hantera långa och komplexa söksträngar.

Genomförande och dokumentation av sökningarna
När planeringsarbete och testsökningar är avklarade och det är dags för de
egentliga litteratursökningarna börjar man vanligen med de bibliografiska
databaser som valts ut för ändamålet. Det är i allmänhet här man finner
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det största antalet relevanta artiklar. De bibliografiska uppgifterna om påträﬀade publikationer (inklusive sammanfattningarna) kan exporteras till
ett referenshanteringsprogram såsom EndNote eller Mendeley. Normalt registrerar man samtliga sökträﬀar, trots att de kan bli många. Flertalet databaser har en övre gräns för hur många träﬀar som kan exporteras åt gången,
och man kan därför behöva genomföra exporten i omgångar. Träﬀar från
olika databaser bör läggas i olika mappar eller ”bibliotek”, så att man i efterhand kan se varifrån de härrör.
Den främsta fördelen med att använda referenshanteringsprogram när
man samlar material till en systematisk utvärdering är att de medger snabb
och smidig överblick även över ett mycket stort antal artikelreferenser. De
lämpar sig däremot sämre för den klassificering av enskilda artiklar som
behöver göras i utvärderingens senare skeden. I de skedena har man större
nytta av program som är särskilt utformade för systematisk utvärdering,
såsom EPPI-Reviewer [43] eller CADIMA [44]. En del sådana utvärderingsverktyg kan bli tungarbetade om de ska hantera många artiklar, men är
sökträﬀarna inte fler än något tusental kan man överväga att exportera dem
direkt dit i stället för till ett referenshanteringsprogram.
Gör man samma slags litteratursökning i flera olika databaser kommer
de samlade sökträﬀarna att innefatta mängder av dubbletter. Såväl EndNote som EPPI-Reviewer och flera liknande program kan automatiskt rensa bort referenser som är identiska eller i hög grad liknar varandra [44].
Det går också att reglera hur lika varandra referenserna måste vara för att
programmet ska bedöma dem som dubbletter. Även efter en automatisk
rensning brukar det dock finnas kvar åtskilliga träﬀar som refererar till
samma artiklar men ändå har så olika bibliografiska uppgifter att de lyckats
överleva rensningen. Sådana dubbletter behöver förr eller senare tas bort
manuellt.
Från söktjänster som bygger på sökmotorer är det i allmänhet svårt att
exportera sökträﬀar, utom kanske en åt gången, och likadant är det med

sökfunktioner på vanliga webbplatser. Eftersom söksträngen brukar behöva
förenklas vid sökning i sådana källor tenderar dessutom andelen relevant
material bland träﬀarna att bli relativt låg. Här kan den enklaste utvägen
vara att redan i samband med sökningen gå igenom sökträﬀarna manuellt
och göra en första sållning av dem [36]. Finner man någon publikation som
skulle kunna vara relevant att döma av titeln (eller titel plus sammanfattning) kontrollerar man om den har kommit med bland sökresultaten från
de bibliografiska databaserna. Om den saknas där registrerar man den på
lämpligt sätt (se figur 4.1).
Vid sökningar i framför allt Google och Google Scholar kan sökträﬀarna bli så många att det inte är realistiskt att granska dem allihop. Många
systematiska utvärderingar går i sådana fall igenom ett på förhand fastställt antal träﬀar, exempelvis de första 100 eller 200 (det största möjliga
antalet är 1 000, eftersom Googles söktjänster aldrig visar fler av träﬀarna
än så). Genom att sökträﬀarna presenteras i relevansordning (om än enligt
principer som inte oﬀentliggörs) får man på så sätt förhoppningsvis med
de intressantaste resultaten. Ett bättre förfarande är dock att gå igenom
exempelvis 50 träﬀar åt gången och fortsätta med detta så länge åtminstone någon publikation per omgång bedöms värd att registrera [32, 36].
Likadant kan man göra om man får ett stort antal träﬀar vid sökning på en
vanlig webbplats.
En annan utväg, tillämpad i ett par av EviEM:s utvärderingar, är att med
hjälp av särskild programvara hämta sökträﬀar från Google Scholar och/
eller vanliga webbplatser och därigenom kringgå begränsningarna av deras
exportmöjligheter [41, 45, 46]. Träﬀarna kan då föras samman med sökresultat från bibliografiska databaser i exempelvis EndNote.
Alla slags litteratursökningar måste dokumenteras i detalj (se tabell
3.5). Uppgifter om sökningar på nätet bör innefatta källans namn, huruvida
sökningarna avser titel/sammanfattning/nyckelord eller något annat, söksträng, sökdatum, eventuella val (av ämneskategori, dokumenttyp, publi-
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Tabell 3.5. Exempel på dokumentation av litteratursökningar
Databas

Typ av sökning

Datum

Antal träﬀar

Academic
Search
Premier

Söksträng

Abstract, Title,
Keywords

22 okt. 2015

1138

Agricola

Article Citation
Database

22 okt. 2015

873

(roadside? OR ”road side?” OR (road? AND verge?) OR (road? AND edge?) OR roundabout? OR ”traﬃc island?” OR ”median
strip?” OR ”central reservation?” OR boulevard? OR parkway? OR (avenue? AND tree?)) AND (diversity OR biodiversity OR
dispers? OR species OR abundance OR vegetation)

Biological
Abstracts

Abstract

21 okt. 2015

562

(roadside* OR (road* AND (verge* OR edge*)) OR roundabout* OR boulevard* OR parkway* OR (avenue* AND tree*)) AND
(diversity OR biodiversity OR dispers* OR species OR abundance OR vegetation)

GEOBASE
+ GeoRef

Subject/Title/
Abstract

21 okt. 2015

2433

((roadside* OR ”road side*” OR (road* AND (verge* OR edge*)) OR roundabout* OR ”traﬃc island*” OR ”median strip*” OR
”central reservation*” OR boulevard* OR parkway* OR (avenue* AND tree*)) WN KY) AND ((diversity OR biodiversity OR dispers* OR species OR abundance OR vegetation) WN KY)

Helda

Abstract

5 nov. 2015

13

roadside OR verge

IngentaConnect

Title, Keywords
or Abstract

21 okt. 2015

71

(roadside* OR ”road side*” OR (road* AND (verge* OR edge*)) OR roundabout* OR ”traﬃc island*” OR ”central reservation*”
OR boulevard* OR parkway* OR (avenue* AND tree*)) AND (diversity OR biodiversity OR dispers* OR species OR vegetation)

(roadside* OR ”road side*” OR (road* AND (verge* OR edge*)) OR roundabout* OR ”traﬃc island*” OR ”median strip*” OR
”central reservation*” OR boulevard* OR parkway* OR (avenue* AND tree*)) AND (diversity OR biodiversity OR dispers* OR
species OR abundance OR vegetation)

JSTOR

Abstract

21 okt. 2015

407

Libris

Fritext

22 okt. 2015

54

Scopus

Title-Abs-Key

22 okt. 2015

3979

SwePub

Fritext

22 okt. 2015

87

30 okt. 2015

1766

(roadside* OR verge* OR roundabout*) AND (diversity OR biodiversity OR abundance OR species OR dispers* OR vegetation)
(roadside* OR ”road side*” OR (road* AND (verge* OR edge*)) OR roundabout* OR ”traﬃc island*” OR ”median strip*” OR
”central reservation*” OR boulevard* OR parkway* OR (avenue* AND tree*)) AND (*diversity OR dispers* OR species OR
abundance OR vegetation)

TRID
Web of Science Core
Collection

Topic

20 okt. 2015

3239

Wiley Online Library

Abstract

22 okt. 2015

496

(roadside& OR verge&) AND (diversity OR biodiversity OR dispers* OR species OR abundance OR vegetation)
(roadside* OR ”road side” OR (road* AND (verge* OR edge*)) OR roundabout* OR ”traﬃc island*” OR ”median strip*” OR ”central reservation*” OR boulevard* OR parkway* OR (avenue* AND tree*)) AND (biodiversity OR diversity OR dispers* OR species
OR abundance OR vegetation)
(roadside* OR ”road side*” OR (road* AND (verge* OR edge*)) OR roundabout* OR ”traﬃc island*” OR ”median strip*” OR
”central reservation*” OR boulevard* OR parkway* OR (avenue* AND tree*)) AND (*diversity OR dispers* OR species OR
abundance OR vegetation)
(roadside* OR ”road side” OR (road* AND (verge* OR edge*)) OR roundabout* OR ”traﬃc island*” OR ”median strip*” OR ”central reservation*” OR boulevard* OR parkway* OR (avenue* AND tree*)) AND (biodiversity OR diversity OR dispers* OR species
OR abundance OR vegetation)

(roadside* OR ”road side” OR (road* AND (verge* OR edge*)) OR roundabout* OR ”traﬃc island” OR ”median strip” OR ”central
reservation” OR boulevard* OR parkway* OR (avenue* AND tree*)) AND (*diversity OR dispers* OR species OR abundance
OR vegetation)

Exemplet är hämtat från en systematisk kartläggning av vägrensskötsel [27]. Lägg märke till att söksträngen har anpassats till de olika bibliograﬁska databaserna.
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ceringsår, språk etc.) som gjorts för att precisera sökningen, antal sökträﬀar
samt i vad mån träﬀarna exporterats eller hanterats på något annat sätt.
Om utvärderingen drar ut på tiden kan det finnas skäl att uppdatera
sökningarna innan arbetet slutförs, men man bör då kunna nöja sig med
att söka efter nytillkomna publikationer i de källor som visat sig vara mest
givande.

Att ﬁnna artiklar i fulltext
Den information om enskilda artiklar som man finner vid litteratursökningarna brukar som ovan nämnts innefatta såväl sammanfattning som
titel och andra bibliografiska data. Detta räcker som underlag för de första
stegen i den sållning av artiklarna som följer på litteratursökningarna (se s.
36–40). Om en artikel verkar intressant att döma av titel och sammanfattning behöver man emellertid också läsa den i dess helhet (i ”fulltext”) för
att slutgiltigt kunna avgöra om den är relevant för utvärderingen.
Att få tag på artiklar i fulltext är inte alltid enkelt. Visserligen publiceras en allt större del av den akademiska litteraturen numera på ett sätt
som medger öppen tillgång (open access) till all text. I sådana fall brukar
man komma åt publikationerna via exempelvis Google Scholar eller de utgivande förlagens databaser. I många andra fall krävs dock fortfarande någon form av betalning för att man ska få tillgång till artiklar i fulltext. När
det gäller äldre publikationer är det detta alltjämt regel snarare än undantag.
Universitetsbibliotek och liknande institutioner har i allmänhet abonnemang som ger åtkomst till de större akademiska förlagens hela utgivning. Därför är det synnerligen önskvärt att åtminstone någon i utvärderingsgruppen har tillgång till ett sådant bibliotek. Än bättre är om gruppen
har tillgång till flera olika bibliotek, eftersom abonnemangens omfattning
och inriktning kan skilja sig från fall till fall. Mot en viss avgift kan univer-

sitetsbiblioteken även ordna ärrlån (i form av papperskopior) från andra
nordiska bibliotek av artiklar som de inte har åtkomst till själva.
Både i bibliotekens söksystem och i söktjänster såsom Google och
Google Scholar letar man enklast upp specifika artiklar genom att använda
artikeltiteln som söksträng. Misslyckas man med att få träﬀ med en engelskspråkig artikeltitel kan det ibland bero på att artikeln i själva verket är
skriven på något annat språk (och att den engelska titeln alltså är en översättning). I sådana fall kan det ge bättre utdelning att i stället söka med
hjälp av författarnamnen.
Artiklar som inte är öppet tillgängliga och inte heller åtkomliga via
bibliotek kan man i en del fall få tag på via artikelförfattarnas personliga hemsidor, alternativt genom att kontakta författarna per epost eller via
forskarnätverk såsom ResearchGate.
Har man ingen eller otillräcklig tillgång till bibliotek med abonnemang
hos de akademiska förlagen finns i stället möjligheten att köpa artiklar i
fulltext genom engångsbetalningar direkt till förlagen. Kostnaden brukar dock uppgå till flera hundra kronor per artikel, och även om utvärderingsprojektets resurser räcker för sådana utgifter (och för all åtföljande
ekonomiadministration) skulle lösningen att köpa artiklar styckvis också
kunna gå ut över utvärderingens kvalitet. Är man tveksam till huruvida
en artikel är relevant är det lätt hänt att man avstår från att beställa den i
fulltext, i vetskap om att innehållet redan vid första påseende kan visa sig
helt ovidkommande och att pengarna i så fall skulle kännas bortkastade.
Detta skapar risk att man missar artiklar som faktiskt skulle ha varit av värde för utvärderingen.
Oavsett vilka metoder och resurser man använder för att få tag på artiklar i fulltext kommer man ibland att misslyckas – en del publikationer går
över huvud taget inte att komma åt med rimliga insatser. De artiklar som
passerat titel- och sammanfattningssållning men inte påträﬀats i fulltext
bör förtecknas i en bilaga till utvärderingens slutrapport.

36

4

Sållning av litteratur

Litteratursökningar i samband med en systematisk kartläggning
eller utvärdering resulterar ofta i listor över tusentals eller rentav
tiotusentals artiklar som eventuellt skulle kunna vara av intresse.
I praktiken brukar bara en liten bråkdel av alla dessa publikationer
faktiskt visa sig vara relevanta. Att sålla fram användbara artiklar
bland allt ovidkommande material hör till de mer tidskrävande
momenten i utvärderingsarbetet.

na inte är uppfyllt för att en artikel ska betraktas som irrelevant för utvärderingen. För att kunna utesluta en artikel bör man dock vara tämligen säker
på att den inte fyller alla krav – i fall där det råder osäkerhet ska man hellre
fria än fälla. En artikel som inte med rimlig säkerhet kan uteslutas vid titel- eller sammanfattningssållningen ska med andra ord släppas vidare till
nästa sållningssteg (se tabell 4.1).

Tabell 4.1. Bedömningar vid artikelsållning
på titel- och sammanfattningsnivå

Sållning i ﬂera steg
För att sållningen inte ska ta orimligt lång tid genomförs den vanligen i tre
steg. Först bedöms artiklarnas relevans enbart med ledning av titeln. Detta
gör det möjligt att förhållandevis snabbt sortera bort många av de publikationer som ligger helt utanför utvärderingens ämne. De artiklar som
kvarstår efter titelsållningen bedöms utgående från sammanfattningen,
och de som är kvar även efter den bedömningen granskas i sin helhet, dvs.
på fulltextnivå. I en del utvärderingar väljer man dock att slå samman de
två första sållningsstegen, dvs. att bedöma titel och sammanfattning samtidigt. Det alternativet kan vara att föredra om artiklarnas antal är någorlunda begränsat och/eller om deras relevans ofta är svår att avgöra enbart
utgående från titeln [22].
Vid vart och ett av sållningsstegen är det utvärderingens urvalskriterier
(se s. 17–19) som ska vägleda bedömningarna. Det räcker att ett av kriterier-

Är alla urvalskriterier uppfyllda?

Lämplig åtgärd

Ja, helt klart

Låt artikeln gå vidare till nästa sållningssteg

Ja, det verkar så

Låt artikeln gå vidare till nästa sållningssteg

Tveksamt / oklart

Låt artikeln gå vidare till nästa sållningssteg

Nej, det verkar inte så

Inte självklart, måste avgöras från fall till fall *

Nej, helt klart inte

Uteslut artikeln *
* Om artikeln bedöms av två granskare
bör den uteslutas endast om båda är
överens om detta.

Vid sållning av artiklar ska man i tveksamma fall hellre fria än fälla. Vid de inledande sållningsstegen kan det ofta vara bäst att tills vidare behålla en artikel även om mycket talar emot att
den är relevant.
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En del urvalskriterier kan vara svåra att tillämpa vid de inledande sållningsstegen, och då får man helt enkelt avstå från att använda dem. Exempelvis framgår det nästan aldrig av artikelns titel huruvida en studie
innefattar kontroller (jämförelser) av lämpligt slag – den bedömningen får
därför anstå till ett senare skede i sållningen. En artikel som har passerat
titelsållningen men helt saknar sammanfattning bör av motsvarande skäl
direkt gå vidare till fulltextsållning [36].

Samstämmighet vid titel- och sammanfattningssållning
För att minimera risken att relevant underlag utesluts av misstag är det
önskvärt att varje artikel bedöms av två granskare som arbetar oberoende
av varandra. Vid sållning på titel- och sammanfattningsnivå bör en artikel
uteslutas endast om granskarna är eniga om detta; i annat fall släpps artikeln vidare till nästa steg i sållningen.
Om antalet artiklar är mycket stort kan det dock bli orimligt resurskrävande att samtliga granskas av två personer. Vid titelsållning hinner
granskaren i typiska fall bedöma knappt 1 000 artiklar per arbetsdag, vid
sammanfattningssållning knappt 200 artiklar per arbetsdag [12]. Om artiklarna exempelvis är 20 000 till antalet lär därför enbart titelsållningen kräva
flera arbetsveckor på heltid för en person. Sållningen av sammanfattningar
tar i allmänhet ungefär lika lång tid som titelsållningen, trots att artiklarna i det skedet har blivit färre. I synnerhet på titelnivå är artikelsållningen
dessutom en enahanda syssla som få orkar ägna hela dagar åt under vecka
efter vecka. Att dubblera en sådan arbetsinsats genom att låta två personer
genomföra den i dess helhet kan vara mer än vad som ryms inom utvärderingsprojektets tids- och kostnadsramar.
I en del utvärderingar kan man därför behöva nöja sig med att merparten av artiklarna titel- och sammanfattningssållas av en enda granskare,
eventuellt genom att flera personer delar upp arbetet sinsemellan. Väljer

man den sistnämnda utvägen måste man kontrollera att granskarna är
överens om hur urvalskriterierna ska tillämpas och att bedömningarna
därigenom blir tillräckligt enhetliga. Vid en sådan kontroll får samtliga
granskare bedöma en slumpvis utvald delmängd av materialet (åtminstone
några hundra titlar eller ett hundratal sammanfattningar, men gärna fler),
varefter bedömningarna jämförs. Samma slags kontroll behövs även om en
och samma person granskar samtliga artiklar – en delmängd av artiklarna
bör i så fall också bedömas av en annan granskare.
Graden av samstämmighet mellan två granskares bedömningar kan
mätas med hjälp av ett kappatest [47]. Om bedömningarna stämmer överens till 100 procent blir κ (kappa) = 1, medan κ = 0 innebär att överensstämmelsen är i nivå med vad den skulle blivit om alla bedömningar hade
styrts av slumpen. Enligt en ofta använd måttstock kan överensstämmelsen
betraktas som ”måttlig” om κ ligger mellan 0,41 och 0,60, som ”betydande”
om κ ligger mellan 0,61 och 0,80, och som ”nästan perfekt” om κ överstiger
0,80 [48].
När det gäller sållning av underlag till systematiska utvärderingar finns
inga fasta regler för hur högt kappavärdet bör ligga för att samstämmigheten mellan två granskare ska anses acceptabel. Gränsen sätts ofta vid
κ = 0,60 [49], men alla gränsvärden av det slaget är godtyckliga [22], och
kappavärdet säger inte allt om risken att relevanta artiklar av misstag blir
uteslutna (se ruta 4.1).
Samstämmigheten mellan granskarna bör undersökas på ett tidigt stadium i artikelsållningen. Om den visar sig vara otillfredsställande behövs
en analys av orsakerna. Tolkar granskarna något av urvalskriterierna på olika sätt? I så fall bör utvärderingsgruppen diskutera vilken tolkning som är
att föredra, och kanske bör kriteriet ifråga justeras eller kompletteras med
någon form av förtydligande. Så snart detta är gjort bör samstämmigheten
inom gruppen kontrolleras på nytt genom att alla berörda granskare får
bedöma en ny uppsättning artiklar.
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Sållning på fulltextnivå

Ruta 4.1. Kappatest av överensstämmelsen
mellan två granskares bedömningar av 100 artiklar
Exempel A

Inkludera enligt
huvudgranskare
JA

Inkludera
enl. kontrollgranskare

Exempel B

Inkludera enligt
huvudgranskare

NEJ

JA

35

10

NEJ

10

45
κ = 0,60

Inkludera
enl. kontrollgranskare

JA

NEJ

JA

35

3

NEJ

17

45
κ = 0,60

Ett kappatest av överensstämmelsen mellan två granskares bedömningar säger inte allt om huruvida en artikelsållning ger tillförlitliga resultat eller ej.
I exempel A går granskarnas bedömningar isär i 20 fall av 100. Kappavärdet
blir 0,60, vilket är på gränsen för vad som brukar anses acceptabelt, och det
är inte särskilt tillfredsställande att huvudgranskaren har uteslutit 10 av de 45
artiklar som kontrollgranskaren ville inkludera.
Också i exempel B går bedömningarna isär i 20 fall av 100, och även här
blir κ = 0,60, men nu beror oenigheten främst på att huvudgranskaren varit
mer ”konservativ” än kontrollgranskaren (i betydelsen mer försiktig med att
utesluta artiklar). Huvudgranskaren uteslöt bara 3 av de 38 artiklar som kontrollgranskaren ville ha med. Risken att huvudgranskaren av misstag förkastar
relevanta artiklar bör med andra ord vara mindre i exempel B än i exempel A.

Så långt det är möjligt bör kontrollerna genomföras redan i utvärderingens planeringsskede, så att eventuella förändringar av urvalskriterierna
hinner komma med i genomförandeplanen. Ändå är det nästan ofrånkomligt att ett och annat tolknings- eller gränsdragningsproblem dyker upp
även sedan artikelsållningen har inletts på allvar, och att kriterierna därigenom kan behöva förtydligas ytterligare under arbetets gång.

När sållningen har kommit fram till fulltextstadiet är det knappast motiverat eller ens försvarbart att försöka begränsa arbetsinsatserna genom att låta
kvarvarande artiklar granskas av en enda person i stället för två. Normalt
återstår vid det laget en ganska liten del av allt det material som påträﬀades
vid litteratursökningarna, och fulltextsållningen upplevs i allmänhet som
avsevärt intressantare än titel- och sammanfattningssållningen. Eventuellt
kan det vara lämpligt att samtliga sakexperter i utvärderingsgruppen hjälper till med fulltextsållningen och därigenom får en detaljerad bild av det
slags material som påträﬀats vid sökningarna. I typiska fall hinner man
granska 40–50 artiklar i fulltext per arbetsdag [12].
Genom att artiklarna i det här skedet är tillgängliga i sin helhet kan
man ofta snabbt och säkert avgöra om de uppfyller alla urvalskriterier, men
ibland behövs en del letande. Exempelvis är det inte givet att man kan utesluta artiklar som helt saknar relevanta resultat i figurer och tabeller – det
kan hända att sådana resultat i stället döljer sig i artikeltexten. På senare år
har det också blivit allt vanligare att detaljerade studieresultat redovisas i
bilagor till vetenskapliga artiklar; alltså kan man behöva titta även där.
Emellanåt kan det trots noggrann genomläsning av en hel artikel vara
svårt att avgöra om den ska inkluderas eller ej. Osäkerheten kan i sådana fall
bero på att studien har en ”udda” inriktning eller utformning som urvalskriterierna inte uttryckligen tar ställning till, eller på att artikelförfattarnas
redovisning av metoder eller resultat är oklar eller ofullständig. Om någon
av de båda granskarna skulle känna tvivel angående fulltextbedömningen
av en artikel (eller om granskarnas bedömningar skulle gå helt isär) finns
flera alternativ: (1) att de diskuterar saken inbördes för att om möjligt nå ett
avgörande, (2) att en tredje granskare får bedöma artikeln och ta beslut om
den på egen hand eller tillsammans med de ordinarie granskarna, eller (3)
att saken tas upp till diskussion inom hela utvärderingsgruppen.
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Tabell 4.2. Bedömningar vid artikelsållning på fulltextnivå
Är alla urvalskriterier uppfyllda?

Lämplig åtgärd

Ja, helt klart (enligt båda granskarna)

Inkludera artikeln

Tveksamt / oklart (enligt någon av granskarna)

Diskutera inom gruppen, besluta
därefter om inkludering/uteslutning

Nej, helt klart inte (enligt båda granskarna)

Uteslut artikeln

Vid fulltextsållning har granskarna tillgång till all publicerad information om hur de aktuella
studierna genomförts. I det skedet bör det även i diskutabla fall vara möjligt att besluta om
inkludering eller uteslutning.

Det sistnämnda alternativet kan vara att föredra om osäkerheten gäller
tolkningen av urvalskriterierna. Diskussionen kan i så fall avse inkludering
eller uteslutning av en viss kategori av artiklar snarare än en enskild studie, och gruppens beslut kan dokumenteras i form av en komplettering av
kriterierna. Vid eventuell kvarstående osäkerhet är det bättre att fria än att
fälla, precis som vid titel- och sammanfattningssållningen.
Oavsett vilken väg granskarna följer för att nå slutgiltiga avgöranden
i diskutabla fall bör detaljerade anteckningar föras om skälen för bedömningarna. Och oavsett hur granskningsarbetet fördelas inom utvärderingsgruppen måste man se till att ingen artikel bedöms av någon som varit
medförfattare till den.

Genomförande och dokumentation av artikelsållningen
Om resultaten av litteratursökningarna har registrerats i ett referenshanteringsprogram såsom EndNote är det vanligen där man också genomför titelsållningen (sedan alla dubbletter från sökningarna rensats bort; se s. 33).
I detta sållningsskede räcker det att notera vilka artiklar som med rimlig

säkerhet kan uteslutas (exempelvis genom att referenserna ifråga placeras i
en särskild mapp). Någon specifik motivering för uteslutningarna behöver
inte anges.
Efter titelsållningen kan det vara lämpligt att överföra de kvarvarande artikelreferenserna (inklusive artiklarnas sammanfattningar) till EPPIReviewer eller något liknande utvärderingsverktyg [44]. Om antalet artiklar är någorlunda begränsat och man föredrar att kombinera titel- och

Ruta 4.2. Exempel på bedömningsalternativ
för sammanfattnings- och fulltextsållning
Sammanfattningssållning

Fulltextsållning

[ ] Uteslut pga irrelevant population

[ ] Uteslut pga irrelevant population

[ ] Uteslut pga irrelevant intervention

[ ] Uteslut pga irrelevant intervention

[ ] Uteslut pga irrelevant kontrollintervention

[ ] Uteslut pga irrelevant kontrollintervention

[ ] Uteslut pga irrelevant eﬀekt

[ ] Uteslut pga irrelevant eﬀekt

[ ] Uteslut pga irrelevant studietyp

[ ] Uteslut pga irrelevant studietyp

[ ] Uteslut pga artikelns språk

[ ] Uteslut pga artikelns språk

[ ] Litteraturöversikt

[ ] Litteraturöversikt

[ ] Spara för fulltextsållning

[ ] Svårbedömd

[ ] Fulltext uppladdad

[ ] Inkludera i utvärderingen

[ ] Fulltext ej påträﬀad

Inför artikelsållningen på sammanfattnings- och fulltextnivå kan man definiera en rad olika bedömningsalternativ utgående från urvalskriterierna. Litteraturöversikter inkluderas normalt inte i en systematisk utvärdering, men
eftersom de ändå kan vara användbara i arbetet finns det skäl att registrera
dem separat (se s. 19). Alternativet ”Svårbedömd” kan användas inledningsvis
vid fulltextsållningen, men i slutänden bör granskarna försöka enas om inkludering eller uteslutning.

40

sammanfattningssållningen kan man genomföra all sållning med hjälp av
ett sådant utvärderingsverktyg. I så fall finns knappast någon anledning att
först registrera artiklarna i ett referenshanteringsprogram (se s. 33).
I utvärderingsverktyget kan användaren själv definiera en rad olika
kategorier för klassificering av de artiklar som registrerats i programmet.
Inför sållningen av artikelsammanfattningar (eller titlar plus sammanfattningar) kan man sålunda upprätta en serie bedömningsalternativ som bygger på de olika urvalskriterierna (se ruta 4.2). Granskarna kan därefter gå
igenom artikel för artikel, läsa sammanfattningarna och göra markeringar
i de fall urvalskriterierna inte är uppfyllda. Om en artikel inte med rimlig
säkerhet kan sägas ”bryta” mot något av kriterierna markerar man i stället
att den bör gå vidare till sållning på fulltextnivå. Utvärderingsverktygen är i
allmänhet nätbaserade och ger därigenom möjlighet för flera granskare att
samtidigt (men oberoende av varandra) studera och kategorisera samma
uppsättning artiklar. Bedömningarna kan sedan enkelt jämföras och sammanställas med varandra.
När sammanfattningssållningen är avklarad är det dags att leta upp de
kvarvarande artiklarna i fulltext (se s. 35) och göra dem tillgängliga för hela
utvärderingsgruppen, exempelvis genom att ladda upp dem i utvärderingsverktyget. Eventuella artikelbilagor med relevant innehåll behöver också
hämtas på motsvarande sätt. Fulltextsållningen kan sedan genomföras
med användning av en ny serie bedömningsalternativ, upprättad enligt
samma system som vid sammanfattningssållningen (se ruta 4.2).
Vilket system man än använder för artikelsållningen behöver uppgifter om samtliga sållningsbeslut sparas i någon form. I slutrapporten från
utvärderingen bör sållningsprocessen dokumenteras med hjälp av ett översiktligt flödesdiagram (se figur 4.1), statistik över antalet artiklar som av
olika orsaker uteslutits under sammanfattnings- och fulltextsållningarna,
samt en förteckning över alla artiklar som uteslutits vid fulltextsållningen
(med orsaken till uteslutningen angiven i varje enskilt fall) [22].

Figur 4.1. Flödesdiagram över litteratursökning och litteratursållning
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ϵϲϰĂƌƟŬůĂƌƵƚĞƐůƵƚŶĂ
ǀŝĚĨƵůůƚĞǆƚƐĊůůŶŝŶŐ
;ĞůůĞƌĞũĨƵŶŶĂ
ŝĨƵůůƚĞǆƚͿ

ϳϵϴĂƌƟŬůĂƌ;ŵĞĚϴϭϮ
ƐƚƵĚŝĞƌͿŝŶŬůƵĚĞƌĂĚĞ
ǀŝĚĨƵůůƚĞǆƚƐĊůůŶŝŶŐ

Diagrammet ger en översikt över hanteringen av litteratur i samband med EviEM:s systematiska kartläggning av eﬀekter av olika slags skogsskötsel [35]. Artiklar som påträﬀades via
sökmotorer, organisationswebbplatser etc. sållades på titel- och sammanfattningsnivå redan
vid själva sökningarna. Om de passerade den sållningen registrerades de i EPPI-Reviewer
och genomgick fulltextsållning tillsammans med artiklar som påträﬀats i bibliograﬁska databaser.
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Slutlig relevansbedömning på studienivå
Ibland händer det att en och samma artikel rapporterar resultat från två
eller flera olika studier. Begreppet ”studie” är inte entydigt, men om olika
delar av ett vetenskapligt projekt utnyttjar olika metodik är det rimligt att
betrakta dem som skilda studier även om de beskrivs i samma artikel. Någon av studierna i artikeln skulle i ett sådant fall kunna vara relevant för
en viss utvärdering, medan någon annan av dem kanske inte är det. Det
slutliga urvalet av underlag för en systematisk utvärdering bör därför göras
på studienivå. Det innebär exempelvis att utvärderingens narrativa syntes
(se s. 72–76) bör innefatta en förteckning över relevanta studier snarare än
relevanta artiklar.
Det förekommer också att flera olika artiklar rapporterar resultat från
en och samma studie. Det kan exempelvis handla om att olika slags utfall
från studien redovisas i olika publikationer, eller att en ursprunglig artikel
följs av en senare publikation med nytillkomna data. Artiklar som bygger
på samma studie kan betecknas som ”länkade” till varandra. I en narrativ
syntes kan de förtecknas var för sig, men det bör då anges att de hör samman.

Artiklar som själva inte innehåller tillräckligt mycket information för
att uppfylla alla urvalskriterier kan ibland ändå bedömas som användbara
genom att kompletterande uppgifter finns med i andra artiklar om samma studie. I EviEM:s utvärdering av biomanipulerade sjöar inkluderades
sålunda en del studier där interventionen (borttagning eller utsättning av
fisk) beskrevs i en artikel och eﬀekterna på vattenkvaliteten beskrevs i en
annan [23].
Det kan även finnas artiklar som uppfyller samtliga urvalskriterier men
ändå inte är till nytta eftersom alla relevanta resultat som de redovisar också finns med i någon annan publikation från samma studie. Redundanta
(överflödiga) artiklar av det slaget kan uteslutas från utvärderingen, men
slutrapporten bör då ange vilka artiklar som använts i stället.
Under den egentliga sållningsprocessen kan det vara svårt att identifiera artiklar som är länkade till varandra och att avgöra om några av dem
är redundanta. Ofta uppdagas sådana samband först i ett senare skede i
utvärderingen, exempelvis i samband med kritisk värdering av studierna
eller extraktion av metadata (se s. 47–51). En del beslut om inkludering
eller uteslutning av artiklar som gjorts under sållningen kan därför behöva
omprövas i efterhand.
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5

Kritisk värdering

När arbetet med en systematisk utvärdering har passerat litteratursökning och litteratursållning sitter utvärderingsgruppen med ett
urval av studier som alla bedömts vara relevanta för utvärderingens
ämne. Men hur trovärdiga är studieresultaten? En del av studierna
kanske inte är genomförda på ett sådant sätt att de kan ge tillförlitliga svar på utvärderingens frågeställning. En kritisk värdering (critical appraisal) av inkluderade studier är därför ett centralt inslag
i all systematisk utvärdering. Genom en sådan värdering försöker
man minska risken att utvärderingens slutsatser blir missvisande.

Värderingen måste komma till användning
För att den kritiska värderingen ska kunna fylla sin funktion måste den på
ett eller annat sätt komma till användning i utvärderingens syntesskede.
En möjlighet är att studier som inte anses hålla måttet helt enkelt utesluts
från utvärderingen, eller åtminstone från en eventuell kvantitativ syntes.
En annan möjlighet är att undersöka i vad mån studiernas tillförlitlighet
påverkar utvärderingsresultaten. Exempelvis skulle delar av den kvantitativa syntesen kunna genomföras två gånger om, ena gången med och andra
gången utan de studier som i något avseende brister.
Också inom ramen för systematiska kartläggningar kan man genomföra kritisk värdering av inkluderade studier, men i de fallen är värderingen
inte obligatorisk.

Intern och extern validitet
Det man bedömer vid en kritisk värdering är studiernas validitet – deras
förmåga att besvara den aktuella frågeställningen på ett rättvisande sätt. En
studies interna validitet anger hur väl den återger verkligheten. Är studien
upplagd på ett sådant sätt att resultaten ger en riktig bild av det som den
skulle undersöka? Studiens externa validitet anger i vad mån resultaten går
att generalisera. Gäller de enbart i det sammanhang där studien utförts,
eller kan de betraktas som ett mer allmängiltigt svar på utvärderingens frågeställning? Åtminstone den externa validiteten är alltså beroende av hur
studien ska användas – en studie kan ha hög validitet för en viss frågeställning men låg för en annan. Det betyder att man inte kan sätta likhetstecken
mellan en studies validitet och dess ”kvalitet”.
I princip bör den kritiska värderingen avse såväl extern som intern
validitet, men med hjälp av detaljerade urvalskriterier kan man ofta se till
att studier med bristande extern validitet sorteras bort redan vid artikelsållningen. Så skedde exempelvis i EviEM:s utvärdering av hur utfasningen
av PFAS (högfluorerade ämnen) hade inverkat på PFAS-halterna i människa och miljö [50]. Där valde man vid artikelsållningen bort studier av
människor som exponerats för ämnena ifråga i sitt yrke (t.ex. skidvallare
och PFAS-tillverkare) eller via kända punktkällor (t.ex. förorenat dricksvatten). Orsaken var att resultaten från sådana studier inte kunde generaliseras till regionala eller globala trender.
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I praktiken brukar den kritiska värderingen vara fokuserad på studiernas interna validitet. Bedömningen av den interna validiteten gäller i första
hand huruvida studieresultaten kan vara påverkade av olika slags systematiska fel, även kallade skevheter (bias), dvs. i vad mån de systematiskt avviker från de ”sanna” värden som studien försökte skatta. Systematiska fel
går i allmänhet inte att mäta direkt hos en enskild studie. I stället är man
hänvisad till att granska studiens metodik och därigenom försöka uppskatta risken att resultaten är behäftade med skevheter [51].

Urvalsskevhet och olika sätt att undvika sådan skevhet
En typ av systematiskt fel, urvalsskevhet (selection bias), kan uppkomma
om en studie jämför grupper av studieobjekt vars egenskaper systematiskt
skiljer sig från varandra. Så är exempelvis fallet om mätningar i behandlade
försöksytor med en viss jordart jämförs med mätningar i obehandlade (eller annorlunda behandlade) ”kontrollytor” där jordarten till övervägande
del är en annan (se figur 5.1A) *. Om mätresultaten kan vara påverkade av
jordarten blir de i ett sådant fall svårtolkade och/eller missvisande – det
går inte att avgöra om uppmätta eﬀekter beror på behandlingen eller på
jordartsskillnaderna. Annorlunda uttryckt blir jordarten en förväxlingsfaktor eller störfaktor (confounder) om den systematiskt skiljer sig mellan
behandlade försöksytor och kontrollytor.
Den som planerar en studie har flera möjligheter att minska eller eliminera risken för urvalsskevhet. En möjlighet är fullständig randomisering
(se figur 5.1B), dvs. att låta slumpen styra vilka försöksytor, försöksdjur e.d.

som ska utsättas för en viss behandling och vilka som ska utgöra kontroller
(jämförelseobjekt). Är studieobjekten få finns dock även i ett sådant fall
(just på grund av slumpen) en viss risk att egenskaperna hos behandlade
objekt och kontrollobjekt blir skevt fördelade [52].
Ett annat alternativ är matchning, dvs. att utse par av studieobjekt som
är så lika varandra som möjligt. Det ena objektet i varje par utsätts för behandling medan det andra får utgöra kontroll. Det enklaste sättet att skapa
matchade försöksytor är att etablera dem intill varandra – då kan man i
allmänhet räkna med att de har likartade egenskaper. I fältförsök placeras
försöksytorna därför ofta ut i block, vart och ett bestående av två eller flera
ytor som ligger i anslutning till varandra men utsätts för olika behandlingar
(eller ingen behandling alls). Vilka ytor som ska utsättas för behandling
och vilka som ska utgöra kontroll bör man låta slumpen avgöra. Det man
i så fall åstadkommer är en randomiserad blockdesign (se figur 5.1C). Just i
Figur 5.1. Olika system för utplacering av försöksytor
A

Placering som innebär
risk för urvalsskevhet

Behandlad försöksyta

* Begreppet ”behandling” ska här tolkas i vid mening – det kan inte bara innefatta
avsiktliga åtgärder (interventioner) utan också exponering för olika slags företeelser.
Med andra ord kan man tala om ”behandling” när det gäller såväl observationsstudier som experimentella studier.

B

Fullständig randomisering

C

Randomiserad blockdesign

Obehandlad kontrollyta

Om behandlade försöksytor och obehandlade kontrollytor placeras var för sig uppkommer
risk för urvalsskevhet – kanske hamnar alla behandlade ytor då i en viss miljötyp och alla
obehandlade i en annan (antytt med grön respektive gul bakgrundsfärg i ﬁguren). Risken för
skevfördelning av det slaget kan reduceras genom randomisering.
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fältförsök är detta en vanligare design än fullständig randomisering, och
ofta minst lika bra [52]. Själva blocken kan placeras ut på subjektiva grunder utan att det nämnvärt påverkar risken för urvalsskevhet. De förläggs
ofta på platser som är lättåtkomliga eller har andra önskvärda egenskaper.
I en del studier placeras blocken avsiktligt i områden som i något avseende
skiljer sig från varandra.
Studier som bygger på jämförelser mellan grupper av behandlade studieobjekt och kontrollobjekt sägs ha CI-design (comparator–intervention).
En annan slags studiedesign, kallad BA (before–after), bygger på jämförelser av studieobjekt före och efter en viss behandling. Om BA-studier utnyttjar precis samma uppsättning studieobjekt före och efter behandlingen
löper de till skillnad från CI-studier ingen risk för urvalsskevhet (däremot
kan de vara känsliga för systematiska fel av annat slag; se nedan).
Ett eﬀektivt sätt att minska risken för urvalsskevhet hos CI-studier
är att kombinera CI-designen med BA-design. Den resulterande BACIdesignen (before–after–comparator–intervention) går ut på att behandlade studieobjekt och kontrollobjekt jämförs inte bara sedan behandlingen
ägt rum utan också dessförinnan. Annorlunda formulerat samlar man först
in ”baslinjedata” från såväl kontrollobjekt som övriga studieobjekt innan
de sistnämnda utsätts för behandling. På så sätt kan man kompensera för
eventuella skillnader mellan de två grupperna av studieobjekt.

Behandlingsskevhet
Ett annat slag av systematiskt fel, behandlingsskevhet (performance bias),
kan uppstå om en behandling genomförs på ett sådant sätt att studieobjekten också utsätts för någon annan påverkan än den man vill studera. Ett
ganska uppenbart problem av det slaget uppkommer om den behandling
man är intresserad av alltid har genomförts i kombination med en annan
behandling (se figur 5.2). Den extra behandlingen blir i så fall en förväx-

Figur 5.2. Studier av kombinerade behandlingar

A+B

0

A+B

A

B

0

Här har en försöksyta utsatts för två behandlingar samtidigt (A+B),
medan kontrollytan har lämnats obehandlad (0). En jämförelse
mellan de två ytorna vore knappast användbar i en utvärdering av
vad behandling A får för eﬀekter på egen hand, eftersom jämförelsen störs av att den behandlade ytan också utsatts för behandling
B. Den sistnämnda behandlingen blir alltså en förväxlingsfaktor.
Här är ett block med försöksytor där behandling A och B har utförts både var för sig och i kombination. I detta fall ﬁnns möjlighet
att göra två jämförelser som är relevanta för en utvärdering av
behandling A – man kan i första hand jämföra behandling A med
kontrollen 0, men kanske också behandling A+B med behandling
B. Om eﬀekterna av behandling A och B är oberoende av varandra
utgör behandling B i det fallet ingen förväxlingsfaktor.

lingsfaktor – det går inte att skilja ut de båda behandlingstypernas eﬀekter
från varandra.
Behandlingsskevhet kan även uppkomma om den undersökta behandlingen har oavsiktliga bieﬀekter på studieobjekten. Så skulle exempelvis kunna vara fallet i studier av beteseﬀekter där behandlingen utgörs
av stängsel eller burar som utestänger betande djur från ett stycke vegetation, medan kontrollytorna lämnas ostängslade. Risken finns att stängslen påverkar vegetationen inte bara genom att hålla undan djur utan också
genom skuggning e.d. De uppmätta skillnaderna mellan behandlade och
obehandlade ytor beror i så fall inte bara på betets inverkan [53]. Liknande
problem uppstår om eﬀekterna av en behandling på något sätt ”spiller över”
från de behandlade studieobjekten till kontrollobjekten.
I BA-studier ökar risken för skevhet om det går lång tid mellan mätningarna före och efter behandling. I ett sådant fall kan exempelvis klimatet hinna förändras så mycket under tiden att det stör mätresultaten
– även detta kan ses som en form av behandlingsskevhet [51]. Hade studien
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i stället haft BACI-design skulle resultaten varit mer lättolkade, eftersom
klimatförändringen sannolikt skulle ha påverkat behandlade studieobjekt
och kontrollobjekt på ett likartat sätt.

låter att återge själva siﬀervärdena, eller om de mäter en egenskap hos studieobjekten (exempelvis deras biologiska mångfald) med flera olika slags
mått men bara redovisar en del av måtten [51].

Bedömnings-, bortfalls- och rapporteringsskevhet

Replikering och pseudoreplikering

Om behandlade studieobjekt och kontrollobjekt inte studeras på samma
sätt eller under samma villkor kan följden bli bedömnings- eller detektionsskevhet (detection bias). Risk för sådan skevhet kan uppkomma om objekten provtas med olika utrustning, av olika personer eller (i en CI-studie) vid
skilda tidpunkter.
Det kan också hända att behandlingen åstadkommer så stora skillnader
mellan behandlade objekt och kontrollobjekt att det inverkar på provtagningens eﬀektivitet. I studier av ängsmark där behandlingen utgörs av slåtter kan det exempelvis vara svårare att provta insektsfaunan i kontrollytor
med opåverkad (högvuxen) växtlighet än i slagna försöksytor [51].
Risk för bortfallsskevhet (attrition bias) uppkommer om bortfall av studieobjekt kan påverka mätresultaten, åtminstone om grupperna med behandlade objekt och kontrollobjekt drabbas av bortfall i olika omfattning.
I studier av hur beteendet hos försöksdjur påverkas av en kemikalie skulle
detta kunna bli fallet om behandlingen leder till att en del av djuren dör
[51].
Rapporteringsskevhet (reporting bias) kan bli följden om en artikel redovisar uppmätta eﬀekter på ett selektivt sätt och därigenom kanske ger
en annan bild av resultaten än om alla data hade redovisats. Exempelvis
är det inte ovanligt att studier av behandlingseﬀekter på olika arter bara
rapporterar data för de arter där eﬀekterna blivit statistiskt signifikanta.
Rapporteringsskevhet kan också uppkomma om artikelförfattarna utesluter extremvärden, om de delar in uppmätta siﬀervärden i kategorier med
godtyckligt valda gränser och redovisar antalet fall per kategori men under-

Vid sidan om risken för olika slags systematiska fel kan den kritiska värderingen även ta upp andra aspekter av betydelse för en studies tillförlitlighet.
Hit hör frågan huruvida studien är replikerad, dvs. i vad mån den har granskat flera sinsemellan oberoende fall (replikat) av en viss typ av behandling.
Om bara ett fall har studerats går det inte att avgöra om den uppmätta effekten av behandlingen är statistiskt signifikant, och det går inte att använda resultatet i en regelrätt metaanalys (se s. 57–66). För att något sådant ska
vara möjligt måste studien ha innefattat flera behandlingar av samma typ
och registrerat hur mycket eﬀekterna varierade från fall till fall.
Det är viktigt att ha klart för sig att sann replikering utgörs av upprepad
behandling, inte upprepad mätning eller provtagning. I många studier görs
mätningar flera gånger om efter en enskild behandling – ofta analyserar
man prover från flera olika delar av en försöksyta (se figur 5.3) och/eller gör
mätningar av samma studieobjekt vid flera tillfällen, för att sedan beräkna
medelvärdet av resultaten. Detta är ett sätt att nå ökad mätprecision, men
det fungerar inte som alternativ till att genomföra och studera behandlingen flera gånger om. Upprepade mätningar efter (eller före) en enskild behandling ger utfall som inte är oberoende av varandra, och den typen av
upprepning brukar därför betecknas som pseudoreplikering [52].
Studier som innefattar sann replikering av en behandling ger alltså generellt mer användbara svar än studier som enbart bygger på pseudoreplikering. I studier av vissa frågeställningar, exempelvis sådana som handlar
om ovanliga företeelser eller storskaliga ingrepp, kan det emellertid vara
svårt att åstadkomma upprepad behandling. Utvärderar man en sådan

46

Ruta 5.1. Replikerade försöksytor
och pseudoreplikerade provtagningsytor
Behandlade
Obehandlade
I den här studien har två försöksytor (de
försöksytor
kontrollytor
röda) utsatts för en viss typ av behandling, medan två andra (de vita) har lämnats som obehandlade kontrollytor.
Studien innefattar med andra ord två
replikat, dvs. två upprepningar av varje
slags behandling. Inom var och en av
försöksytorna har mätningar gjorts i nio
mindre provtagningsytor (markerade
med prickade linjer i figuren), men dessa
utgör pseudoreplikat eftersom alla har
utsatts för en och samma behandling.
Genom att utföra flera mätningar inom samma försöksyta och beräkna
medelvärdet av dem får man ett mer precist mått på förhållandena i just den
ytan än om en enda mätning hade gjorts. Däremot kan spridningen mellan
olika mätdata från samma yta inte användas när man beräknar hur utfallet
av behandlingen varierar från fall till fall (dvs. mellan olika behandlingar av
samma typ). I stället bör man använda spridningen mellan medelvärdena
för de sanna replikaten. Misstag på den här punkten är inte ovanliga i den
vetenskapliga litteraturen.

frågeställning kan man i stor utsträckning vara hänvisad till att använda
pseudoreplikerade studier, men man måste i så fall vara medveten om deras begränsningar.
Ibland är det knappast ens meningsfullt att begära att den studerade
behandlingen ska ha upprepats. Så kan exempelvis vara fallet när det gäller studier av omfattande skogsbränder (naturliga eller anlagda). Såväl de
ursprungliga naturförhållandena som brandens eﬀekter kan skilja sig kraftigt mellan olika delar av ett vidsträckt brandområde. Resultat uppmätta
på olika ställen inom ett sådant område kan vara praktiskt taget lika he-

terogena och oberoende av varandra som resultat uppmätta i flera skilda
brandområden.
Man måste dessutom inse att upprepad behandling inte utgör någon
garanti för att resultaten från olika replikat blir helt oberoende av varandra.
I ruta 5.1 ligger replikaten intill varandra, i samma block med försöksytor.
Det betyder sannolikt att utfallen från de båda replikaten är mer lika varandra än de skulle ha varit om försöksytorna hade legat längre isär. Därför
kan det ifrågasättas om replikeringen i det här fallet egentligen är sann.
Om studien innefattar flera block med samma uppbyggnad kan inbördes
beroenden i blocken dock hanteras med hjälp av statistiska analyser som
särskiljer variationen inom ett och samma block av försöksytor från variationen mellan olika block (se ruta 7.6).

Aspekter som bör undvikas i kritisk värdering
Oavsett vilka aspekter man väljer att ta upp i den kritiska värderingen är det
studiernas design som bör bedömas, snarare än hur studierna är redovisade. En del vetenskapliga artiklar är illa skrivna, kanske med ofullständiga
eller oklara beskrivningar av både metodik och resultat. Anmärkningsvärt
ofta saknas exempelvis uppgifter om resultatens spridning. Sådana brister
behöver emellertid inte ha någon egentlig betydelse för studiernas validitet. Oklarheterna kan ibland redas ut genom en enkel fråga till någon av
artikelförfattarna. Av liknande skäl bör inte heller brister i studiernas statistiska analyser påverka den kritiska värderingen – i princip kan utvärderingsgruppen i sådana fall göra om analyserna på ett korrekt sätt.
Å andra sidan kan det tänkas att en knapphändig metodbeskrivning
döljer brister i studiedesignen som faktiskt är av vikt för validiteten. En
studie där författarna öppet och utförligt redovisar smärre svagheter i studiedesignen som eventuellt kan inverka på resultaten bör därför inte bedömas strängare än en studie som helt saknar en sådan redovisning. Det
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kan snarare vara lämpligt att skilja ut studier med alltför ofullständig dokumentation, exempelvis genom att deras validitet kategoriseras som ”oklar”.
Om utvärderingsgruppen planerar att analysera hur uppmätta behandlingseﬀekter påverkas av någon aspekt på studiedesignen bör den aspekten lämnas utanför den kritiska värderingen, eftersom den annars skulle
bedömas två gånger om. Det kan exempelvis finnas skäl att undersöka om
eﬀekterna påverkas av försöksytornas storlek eller av den tid som passerat
från behandling till provtagning. I så fall är det inte rimligt att de aspekterna redan från början läggs till grund för värderingen av studiernas validitet.

Ruta 5.2. Kritisk värdering med hjälp av validitetskriterier
I EviEM:s systematiska utvärdering av hur reglering av hovdjursbete påverkar
skogens flora och fauna byggde den kritiska värderingen på ett antal kriterier
[55]. En studie bedömdes ha låg validitet om något av följande gällde:
• Ingen sann replikering.
• Försöksytor med och utan reglering av betet ej välmatchade.
• Stor risk för inverkan av förväxlingsfaktorer (exempelvis i form av andra
interventioner som samvarierade med regleringen av betet).
En studie bedömdes ha oklar validitet om något av följande gällde:

Genomförande och dokumentation av kritisk värdering
Det finns få fasta regler för hur en kritisk värdering ska genomföras, och
valet av aspekter att ta upp till granskning beror i hög grad på ämnet för
utvärderingen och designen hos inkluderade studier. Oavsett vilken metodik man använder måste den dock dokumenteras i detalj. En sådan transparens är viktig inte minst för att två utvärderingar som granskar samma
uppsättning studier men bygger den kritiska värderingen på olika grunder
kan komma till skilda slutsatser när studieresultaten sammanställs [54].
Studiernas validitet kan exempelvis bedömas med hjälp av en checklista, en serie kriterier eller någon form av poängsystem. Flertalet systematiska utvärderingar inom miljövårdsområdet låter den kritiska värderingen
utmynna i att studierna fördelas mellan tre eller fyra validitetskategorier,
exempelvis hög/låg/oklar eller hög/medelhög/låg/oklar validitet (se exemplen i rutorna 5.2 och 5.3). Normalt genomförs värderingen just på studienivå (som påpekats på s. 41 kan en artikel ibland beskriva flera studier, och
en studie kan vara beskriven i flera artiklar). Det händer emellertid att det
finns anledning och möjlighet att värdera olika slags resultat från en och
samma studie på olika sätt – det är inte säkert att alla resultat har lika hög
validitet.

• Metodbeskrivningen otillräcklig för bedömning av studiedesignen.
• Utfallen svårtolkade (t.ex. genom att resultat från beskogade och trädlösa
försöksytor inte hållits isär).
• Interventionen svårtolkad (exempelvis oklart huruvida betet verkligen var
reglerat).
Studier som bedömdes ha låg eller oklar validitet uteslöts från utvärderingen.
Kvarvarande studier bedömdes ha medelhög validitet om något av följande
gällde:
• Försöksytorna eventuellt selektivt placerade (t.ex. på grund av mycket
heterogen miljö).
• BA-design (ej CI- eller BACI-design).
• Inga kvantitativa uppgifter om betestrycket.
• Regleringen av betet berörde såväl smådäggdjur som hovdjur.
Om inget av de ovan nämnda kriterierna gällde för en studie bedömdes den
ha hög validitet.

Varje studie som är inkluderad i en utvärdering bör bedömas av åtminstone två personer, inte minst för att vissa inslag i den kritiska värderingen
kan vara förhållandevis subjektiva. Fall där bedömningarna går isär bör
diskuteras granskarna emellan eller inom hela utvärderingsgruppen, och
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Ruta 5.3. Kritisk värdering av ﬂera skilda validitetsaspekter
EviEM:s systematiska kartläggning av hur olika jordbruksmetoder
inverkar på åkermarkens innehåll av organiskt kol innefattade en
kritisk värdering [9]. Först uteslöts alla studier som inte uppfyllde
följande krav:
• För CI-studier: Sann replikering (minst två replikat).
• För tidsseriestudier: Provtagning vid minst tre tillfällen under
en period på minst 30 år efter interventionen.
• Kontrollen utgjordes inte av skogsmark eller naturlig gräsmark.
De kvarvarande studierna poängsattes utifrån de fem olika validitetsaspekterna i tabellen till höger. Poängsiﬀrorna 0, 1 och 2 motsvarade hög, medelhög resp. låg känslighet för systematiska fel,
dvs. låg, medelhög resp. hög validitet. Oklar validitet markerades
med frågetecken.
Bedömningarna gjordes alltså för varje enskild validitetsaspekt,
inte för studiens validitet överlag. Att summera olika poängsiﬀror
till en totalpoäng för varje studie hade varit olämpligt, eftersom
det hade inneburit en godtycklig sammanvägning av skilda aspekter [56].

Validitetsaspekt
Rumslig (sann)
replikering

Replikering över tid
(antal provtagningstillfällen)

Poäng
2 replikat

0

3–4 replikat

1

> 4 replikat

2

≤ 3 replikat

0

4–6 replikat

1

> 6 replikat

2

Lokalisering av
försöksytor

Selektiv (subjektiv)

0

Split-/strip-plot / latinsk kvadrat / blockdesign / randomiserad /
heltäckande

2

Experimentets
varaktighet

10–19 år

0

20–29 år

1

≥ 30 år

2

Ett eller ﬂera grunda prov (< 15 cm)

0

Ett eller ﬂera prov inom plöjningsdjup (0–25 cm), eller ett djupare
prov (> 25 cm)

1

Flera djupare prov (> 25 cm)

2

Provtagningsdjup

anteckningar bör föras om skälen för de olika åsikterna och för hur frågan
slutligen avgjorts.
I stället för att studierna fördelas slumpmässigt mellan alla granskare
(eller på samma sätt som vid artikelsållningen) kan det i det här skedet vara
en god idé att fördela dem geografiskt, så att en och samma granskare får se
samtliga inkluderade studier som genomförts inom en viss region. På det
sättet blir det lättare att identifiera artiklar som är länkade till varandra,
och därmed blir det även lätt att se om någon av artiklarna är redundant (se

s. 41). Liksom vid artikelsållningen måste man dock se till att ingen studie
värderas av någon som själv har medverkat i den.
De slutliga bedömningarna av samtliga inkluderade studier bör dokumenteras i detalj i utvärderingens slutrapport, lämpligen i den narrativa
syntesen (se s. 72–76). Slutrapporten bör också innehålla en förteckning
över eventuella studier (eller artiklar) som uteslutits på grund av bristande
eller oklar validitet, med den specifika orsaken till bedömningen angiven i
varje enskilt fall.
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6

Dataextraktion

Alla studier som har inkluderats i en systematisk kartläggning eller
utvärdering bör ges en enhetlig och överskådlig beskrivning. Var,
när och hur är studierna utförda? Var är de publicerade? Vilka slags
behandlingar och utfall har de rapporterat om? Metadata av dessa
slag, hämtade från respektive artiklar, ger överblick över den kunskapsbas som kartläggningen eller utvärderingen har identifierat.
I arbetet med systematiska utvärderingar ingår också extraktion
och registrering av utfallsdata (resultat) från de inkluderade studierna – huvudsyftet med sådana utvärderingar är ju att studieresultaten ska sammanställas och analyseras.

det slaget kodas, dvs. omvandlas till en uppsättning väldefinierade kategorier (se tabell 6.1). På så sätt blir uppgifterna överskådligare och lättare att
analysera.
Tabell 6.1. Exempel
på kodning av metadata

Extraktion av metadata
En del av de metadata som kan hämtas ur en artikel utgörs av namn eller siﬀeruppgifter; annat finns bara tillgängligt i form av mer eller mindre
mångordiga beskrivningar (exempelvis av studiedesign, av studielokalernas egenskaper och av interventioner och provtagningsmetoder). Information av sistnämnda slag kan registreras i form av ”fritext”, men ofta finns
det anledning att tolka och förenkla den i stället för att bara kopiera den
rakt av från artikeltexten. Olika artikelförfattare kanske använder skiftande
vokabulär och detaljeringsgrad när de beskriver naturtyper, studiemetodik
e.d., vilket gör uppgifterna svåra att jämföra inbördes. Utvärderarna gör sig
själva och utvärderingens tilltänkta användare en tjänst om metadata av

EviEM:s systematiska kartläggning av aktiv skötsel av skyddad
skog [35] innefattade studier av
en mängd olika slags interventioner, beskrivna på ett otal skilda
sätt. Genom att kartläggningen
kategoriserade interventionerna
med hjälp av koderna här intill
blev det lättare att få överblick
över dem.

Kod

Intervention

BURN

Bränning

THIN

Gallring

PART

Partiell avverkning

UREM

Röjning av undervegetation

GREM

Fullständig borttagning av markvegetation

LITT

Borttagning eller tillförsel av förna

CREA

Skapande av död ved

ADD

Tillförsel av död ved (från annat håll)

GRAZ

Reglering av bete

MOW

Slåtter

COPP

Skottskogsbruk

POLL

Hamling

UPLANT

Trädplantering under beﬁntligt trädskikt

INTRO

(Åter)införsel av arter (utom träd)

CONTR

Bekämpning av främmande/invasiva arter

HYDRO

Hydrologiska ingrepp

OTHER

Andra interventioner (kalkning, användning
av ogräsmedel etc.)
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Tabell 6.2A. Metadata extraherade från studier av organiskt kol i åkermark
Publicering

Studielokal

Fullständig referens till artikeln där studien redovisats

Tabell 6.2B. Metadata extraherade från studier av vägrensskötsel
Publicering

Identiﬁkation av studien (om ﬂera studier redovisats i samma artikel)

Epostadress till korresponderande författare

Publikationstyp (vetenskaplig tidskrift / avhandling / rapport / konferenshandling)

Land

Artikelns språk

Namn på studielokal
Latitud / longitud (uttryckt i grader och decimaler av grader)

Studielokal

Namn på studielokal

Markens innehåll av lera, silt och sand, alt. jordart angiven i artikeln

Latitud / longitud (uttryckt i grader och decimaler av grader)

Typ av gröda (ettårig / ﬂerårig etc.)

Vägnummer eller vägnamn

Startår för interventionen

Vägtyp (större väg / mindre väg / grusväg)

Slutår för interventionen, eller år för markprovtagningen

Markanvändning i omgivningarna (åker / gräsmark / skog / bebyggd mark)

Interventionens varaktighet
Kategori (växelbruk / gödsl. / jordförbättr. / fånggröda / jordbearbetning etc.)

Intervention

Behandlingar (koder och detaljbeskrivningar)
Studiedesign (BA / CI / BACI)
Experimentell design (randomiserad blockdesign / split-plot / tidsserie etc.)
Försöksytornas storlek
Antal rumsliga (sanna) replikat
Antal provtagningstillfällen
Antal provtagningspunkter per försöksyta
Provtagningsdjup
Metod för kolanalys
Utfall

Utfallsmått (SOC / TOC / SOM / TC / OC)
Sort för utfallsmått
Typ av spridningsmått (standardavvikelse / medelfel / konﬁdensintervall)
Figur/tabell e.d. i artikeln där relevanta resultat redovisas
Data om markdensitet (uppmätta / beräknade / ej tillgängliga)

Typ av vägrensskötsel (anläggning / underhåll / restaurering)
Studerade interventionstyper (slåtter / bränning / gödsling etc.; koder och
detaljbeskrivningar)

Antal behandlingstyper (inklusive kontroller)

Metodik

Land
Delstat / provins

Klimatzon (Köppen-Geiger-zon enligt Kottek et al. [57])

Intervention

Fullständig referens till artikeln där studien redovisats

Identiﬁkation av studien (om ﬂera studier redovisats i samma artikel)

Ytterligare interventioner vid studielokalen (ej jämförda)
Metodik

Studiedesign (BA / CI / BACI)

Utfall

Utfallsmått (abundans / artrikedom / diversitetsindex)
Studerade organismgrupper (örter / mossor / svampar / däggdjur etc.)
Speciﬁkt studerade arter

Tabellerna visar två exempel på de uppsättningar av metadata som extraherats inom ramen
för EviEM:s systematiska kartläggningar. Den ena kartläggningen gällde organiskt kol i åkermark [9], den andra eﬀekter av vägrensskötsel [27].

Ibland saknas väsentliga metadata i de artiklar som beskriver studierna,
men i en del sådana fall kan man i stället gå till andra källor. Till de mest
grundläggande uppgifterna om var en studie är utförd hör platsens geografiska koordinater (latitud och longitud). Artikelförfattare bryr sig inte
alltid om att publicera sådana uppgifter, men i stället kanske de beskriver
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studielokalens belägenhet i ord eller med hjälp av en karta. I så fall går det
i allmänhet att ta reda på koordinaterna, exempelvis genom att man letar upp platsen ifråga i Google Earth. Även om koordinaterna skulle finnas
publicerade kan det vara en god idé att kontrollera dem, eftersom uppgifter
av det slaget påfallande ofta är felaktiga (exempelvis på grund av att artikelförfattarna har förväxlat latitud/longitud med något nationellt koordinatsystem). Söker man upp en studielokal i Google Earth kan man dessutom
med relativt god noggrannhet avläsa dess höjd över havet, en uppgift som
också kan vara värd att registrera men som långt ifrån alltid finns tillgänglig
i artikeln.
Även klimatdata kan vara av stor betydelse när det gäller att karakterisera de platser där studier bedrivits. Publicerade beskrivningar av studielokalerna innefattar inte sällan data om medeltemperatur, nederbörd etc., men
uppgifterna kan vara av varierande slag, och ofta bygger de på statistik från
väderstationer belägna en bra bit bort. Med lokalernas geografiska koordinater som utgångspunkt kan utvärderingsgruppen hämta fullständigare
och mer enhetliga klimatuppgifter från en och samma externa källa. En sådan källa är WorldClim, som tillhandahåller års- och månadsdata om bl.a.
temperatur- och nederbördsklimat i jordens alla landområden. Uppgifterna bygger på beräkningar med en bästa upplösning på någon kilometer
[58, 59]. Indelningar av jordens landområden i klimatzoner (enligt olika
varianter av Köppen-Geiger-systemet) kan hämtas från Kottek et al. [57]
eller Peel et al. [60].
Metadata kan exempelvis registreras i Excel eller något liknande kalkylprogram, med alla uppgifter om en viss studie inskrivna på en och samma
rad. Det blir på så sätt enkelt att vid behov sortera om eller filtrera urvalet
av studier. Särskilt i kolumner där kodade metadata ska registreras kan det
finnas skäl att tillämpa dataverifiering, dvs. att ”låsa” kolumnerna så att
det bara går att mata in koder eller andra data av ”tillåtet” slag. Därigenom
minskar man risken för registrering av felskrivna uppgifter. Åtminstone en

delmängd av registrerade metadata bör därtill kontrolleras av någon annan
än den som genomfört extraktionen.
Det urval av metadata som ska registreras och de koder som ska användas bör i möjligaste mån ha fastställts redan i genomförandeplanen. Om
tabellen med metadata organiseras på ett överskådligt sätt kan den bilda
stommen för utvärderingens eller kartläggningens narrativa syntes (se s.
72–76).
Många slags metadata handlar om faktorer som utgör tänkbara eﬀektmodifierare, dvs. faktorer som kan ha inverkat på studieresultaten. Dit hör
inte minst de metadata som beskriver studielokalernas egenskaper, men
även sådana som gäller studiedesign och provtagningsmetodik. I studier
av åtgärdseﬀekter är ofta interventionsstyrkan (någon form av kvantitativt mått på hur kraftig interventionen varit) en av de viktigaste eﬀektmodifierarna. En preliminär lista över eﬀektmodifierare som kan komma
att beaktas i analyserna av studieresultaten är ett obligatoriskt inslag i
genomförandeplanen för en systematisk utvärdering (men däremot inte i
planen för en kartläggning; se tabell 2.1). Upprättar man en sådan lista bör
man se till att samtliga förtecknade eﬀektmodifierare kommer med bland
de metadata som ska registreras.
De metadata som extraheras från studierna brukar också innefatta faktorer som beaktas vid den kritiska värderingen. Dit hör framför allt olika
aspekter på studiedesignen. Om den kritiska värderingen i allt väsentligt
byggs på uppgifter som registreras vid extraktionen av metadata kan det
vara mest praktiskt och tidsbesparande att utföra dessa två arbetsmoment
parallellt, dvs. att genomföra värderingen i samband med metadataextraktionen. På så sätt slipper utvärderarna återvända två gånger till samma artikel. Om den kritiska värderingen leder till att en betydande del av studierna
utesluts kan det dock vara bättre att först efteråt registrera metadata om de
kvarvarande studierna, särskilt om många olika slags metadata ska extraheras och registreringen därför kan bli tidsödande.
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Extraktion av utfallsdata
Ett arbetsmoment som brukar kräva ännu mer tid än extraktionen av metadata är den extraktion och registrering av utfallsdata (resultat) som normalt ingår i genomförandet av en systematisk utvärdering (men däremot
inte i en kartläggning). Ingen studie är den andra lik, och alla artikelförfattare har sitt eget sätt att redovisa studieresultaten. Att plocka ut de rätta
siﬀrorna från artiklarna och få in dem på rätt plats är därför en kvalificerad
syssla som kräver både sakkunskap och noggrannhet. Eftersom det dessutom kan bli fråga om stora datamängder är det inte ovanligt att extraktionen av utfallsdata tar flera personmånader i anspråk och blir en av de
största arbetsinsatserna under en systematisk utvärdering.
I viss mån är extraktionsarbetets omfattning beroende av ambitionsnivån. Man kan välja att extrahera samtliga resultat som över huvud taget är
relevanta (i den meningen att de uppfyller utvärderingens urvalskriterier),
men man kan också avstå från att registrera data som visserligen är relevanta men inte kan utnyttjas i kvantitativa synteser. Resultat som enbart finns
tillgängliga i form av medelvärden är sålunda oanvändbara i en regelrätt
metaanalys (se s. 57–66) – för att kunna tas med i en sådan analys måste
varje medelvärde åtföljas både av ett spridningsmått (vanligen standardavvikelsen, s) och av information om antalet oberoende observationer (dvs.
antalet sanna replikat, n).
En annan sak att ta ställning till är huruvida tidsserier (upprepade mätningar av samma slag på samma plats) ska extraheras i sin helhet, eller om
man kan nöja sig med den sista mätningen i varje serie. I de fall en studie
har mätt eﬀekterna av flera nivåer av en viss intervention, exempelvis effekterna av flera olika gödslingsintensiteter, kan man på motsvarande sätt
välja att extrahera samtliga utfall eller bara det som avser den största interventionsstyrkan (plus utfallet av kontrollinterventionen). Valen mellan
dessa olika alternativ bör framför allt styras av de planerade analysernas in-

Ruta 6.1. Beräkning av standardavvikelser
För att utfallsdata (resultat) ska kunna utnyttjas i en metaanalys måste de
innefatta tre komponenter: medelvärde, standardavvikelse (eller något liknande spridningsmått) och antalet oberoende observationer (n). Många studier redovisar spridningen hos sina utfallsdata med mått såsom medelvärdets
medelfel (standard error of the mean, ofta förkortat SE) eller ett konfidensintervall, men dessa kan enkelt omvandlas till standardavvikelse (s):
s = medelvärdets medelfel × √ n
s = 95 % konfidensintervall / 3,92 × √ n
I den andra formeln är det konfidensintervallets hela bredd som ska användas
(dvs. övre gräns minus undre gräns). Om konfidensintervallet inte har beräknats utifrån att data är normalfördelade behöver formeln modifieras [61].
Något man också bör försäkra sig om är att det uppgivna värdet på n
faktiskt utgör antalet oberoende observationer, dvs. antalet sanna replikat
[56]. Det är inte ovanligt att publicerade n-värden i själva verket avser antalet
pseudoreplikat, och/eller att angivna spridningsmått har baserats på variationen mellan pseudoreplikat i stället för sanna replikat (se s. 45–46). Sådana
uppgifter är missvisande, och utvärderingsgruppen bör om möjligt revidera
dem, eventuellt genom att försöka få tillgång till rådata.
När det gäller studier helt utan användbara spridningsmått är den enklaste och vanligaste utvägen att lämna resultaten därhän. Detta innebär dock att
utvärderingen går miste om ett underlag som kanske är väsentligt, och att dess
slutsatser därigenom inte blir så tillförlitliga som de annars kunde ha blivit.
Ett tänkbart alternativ kan vara imputering, dvs. att ersätta obefintliga eller
svårtolkade spridningsmått med antagna standardavvikelser. Man skulle exempelvis kunna utgå från genomsnittskvoten mellan standardavvikelser och
medelvärden i andra studier av liknande slag, eller från genomsnittssambandet mellan s och n. Men imputering bör inte tas till för att ”rädda situationen”
om en stor del av studierna saknar uppgifter om spridningen och/eller om det
totala antalet studier är mycket begränsat. Det bästa alternativet är att kontakta artikelförfattarna och be dem skicka rådata eller brukbara uppgifter om
resultatens spridning [59].
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riktning. Är man intresserad av att analysera hur eﬀekterna av en intervention förändras med tiden finns det större anledning än annars att extrahera
samtliga tidsseriedata. Vid analysen måste man dock ta hänsyn till att data
som samlats in på en och samma plats inte är oberoende av varandra (se s.
66).
Var ska man leta efter utfallsdata att extrahera? Som framhölls i kapitlet
om artikelsållning (s. 38) kan användbara data finnas publicerade inte bara
i en artikels tabell- och figurmaterial utan även i huvudtexten eller i någon
bilaga. I många nyare artiklar finns också referenser till externa databibliotek där rådata från studierna hålls tillgängliga.
Utfallsdata som publicerats i text eller tabeller är rent tekniskt lätta att
plocka ut för registrering. Extraktion av resultat från en figur kräver däremot en del hantverk – man måste börja med att digitalisera relevanta datapunkter och felstaplar i figuren med hjälp av ett dataextraktionsprogram
såsom WebPlotDigitizer [62]. Ibland finner man då att figuren är svårtolkad, exempelvis för att datapunkter eller felstaplar skymmer varandra (se
figur 6.1). I de lägena kan det löna sig att kontakta artikelförfattarna och be
I den här ﬁguren är felstaplarna
(som anger medelvärdenas
medelfel) svåra att särskilja och
därmed också svåra att digitalisera. Några av dem är helt osynliga,
dolda av själva datapunkterna.
Säkrast i ett sådant här fall är att
kontakta artikelförfattaren och be
om förtydliganden. Är den vägen
inte framkomlig kan en nödlösning
vara att registrera den ”maximala” spridningen, dvs. de största
värden som ”osynliga” felstaplar
kunde haft utan att bli synliga i
ﬁguren. – Från Fox et al. [63].

Figur 6.1. Svårtolkad resultatredovisning

att få resultaten i tabellform i stället – personligt skriven epost med sådana
önskemål ger ofta god utdelning. På samma sätt kan man många gånger få
hjälp med kompletterande data när publicerade resultat i något avseende är ofullständiga (exempelvis genom att de saknar användbara uppgifter
om spridningen), eller när det framgår av en artikel att det kan finnas helt
opublicerade resultat av intresse för utvärderingen.
Oftast är det lämpligt att siﬀervärden som extraherats från olika studier
först registreras var för sig, exempelvis under olika flikar i ett kalkylprogram
såsom Excel. Här kan man kopiera in rådata, tabellkolumner eller digitaliserade figurdata, och man kan räkna ut medelvärden och standardavvikelser om sådana uppgifter inte redan finns tillgängliga.
Från dessa preliminära noteringar förs sedan relevanta resultat över till
en gemensam tabell med utfallsdata från samtliga studier i utvärderingen.
Även denna tabell upprättas vanligen i Excel eller något liknande kalkylprogram. Varje rad i utfallstabellen ägnas åt data om en jämförelse mellan behandling och kontrollbehandling. Vid dataextraktion från en studie
med CI-design (se s. 44) kommer raden därmed att innehålla två resultat,
där det ena avser utfallet av interventionen (I) och det andra utfallet av
kontrollinterventionen (C). Har studien i stället BA-design kommer tabellraden på motsvarande sätt att innehålla utfallsdata uppmätta före och efter
interventionen (B resp. A).
BACI-studier bygger på jämförelser mellan fyra olika utfall: BI (Before
Intervention), BC (Before Comparator), AI (After Intervention) och AC
(After Comparator). I utfallstabellen registreras BACI-resultat enklast som
CI-jämförelser sedan man först subtraherat BI- och BC-värdena från AIrespektive AC-värdena (alternativt kan de registreras som BA-jämförelser
sedan man först subtraherat BC- och IC-värdena från BI- respektive AIvärdena). Också de fyra standardavvikelserna behöver då föras samman
till två värden. För att kunna göra detta på ett riktigt sätt behöver man ta
hänsyn till att såväl AI- och BI-data som AC- och BC-data i allmänhet är
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Tabell 6.3. Exempel på uppgifter i en tabell med utfallsdata
Publicering

Fullständig referens till artikeln där studien redovisats

Studielokal

Land

Studievaliditet

Delstat/provins

Antal ”landskap” (separata studieområden)

Namn på studielokal

Antal block med försöksytor per landskap

Lokalens ID-nummer (i utvärderingen)

Antal replikat (försöksytor) per block

Latitud / longitud (uttryckt I grader och decimaler av grader)

Försöksytornas storlek

Höjd över havet

Antal provtagningsytor per försöksyta

Årsmedeltemperatur

Provtagningsytornas storlek

Årsmedeltemperatur

Provtagningsår

Skogstyp (barrskog / blandskog / lövskog)

Intervention

Metodik

Utfall

Studiedesign (BA / CI / BACI)

Studerad art eller artgrupp

Dominerande trädslag

Utfallsmått (abundans, artrikedom e.d.)

Beståndsålder

Medelvärde (med sortangivelse) i försöksytor med högt betestryck

Beståndstäthet (mätt som virkesförråd, grundyta, stamtäthet eller krontäckning)

Dito standardavvikelse
Dito antal sanna replikat

Typ av betesreglering (stängsling, avskjutning e.d.)

Medelvärde (med sortangivelse) i försöksytor med lägre betestryck

Betesregleringens varaktighet

Dito standardavvikelse

Dominerande hovdjur

Dito antal sanna replikat

Betestryck (mätt t.ex. som antal djur per ytenhet) i försöksytor med högt
och lågt betestryck

Källa till utfallsdata (ﬁgur, tabell, bilaga e.d.)

Metod för beräkning av betestryck
Källa till uppgifter om betestryck
Förekomst av andra betesdjur
Reglering av smådäggdjurens betestryck (ja / nej)

korrelerade med varandra. Detta kan hanteras på något av de sätt som beskrivs i ruta 6.2.
För att underlätta kommande analyser och tolkningar av data bör man
komplettera utfallstabellen med ett antal kolumner med relevanta meta-

Ev. stratiﬁering med avseende på eﬀektmodiﬁerare

Under EviEM:s utvärdering av hovdjursbete i skog extraherades data om nästan 1 450 jämförelser mellan områden med högt och lågt betestryck [55]. För varje jämförelse registrerades
samtliga ovan förtecknade uppgifter (i mån av tillgång). Omslagsbilden på den här handboken
är uppbyggd av ett antal utsnitt ur den stora utfallstabell som blev resultatet.

data. Hit hör främst tillgängliga uppgifter om tänkbara eﬀektmodifierare,
men också referenser till de publikationer varifrån resultaten hämtats.
En del studier redovisar stratifierade data, dvs. flera separata resultat
som avser samma slags utfall men bygger på mätningar utförda under oli-
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Ruta 6.2. Extraktion av parvis uppmätta data
Studier av miljövårdsåtgärders eﬀekter bygger ofta på jämförelser i tid eller rum
av par av utfallsdata. Ett exempel är CI-studier där studieobjekten utgörs av en
uppsättning matchade par av försöksytor. Den ena ytan i varje par utsätts för
behandling och den andra är kontroll (se s. 44). I BA-studier provtas i allmänhet
samma uppsättning studieobjekt både före och efter behandling, och även i sådana fall utgörs resultaten därför av ett antal par av utfallsdata.
Artiklar som beskriver studier av sådana slag brukar redovisa statistiska tester av huruvida det finns signifikanta skillnader mellan behandlade studieobjekt
och kontrollobjekt. Testerna utnyttjar det faktum att resultaten utgör par av utfallsdata.
Oftast redovisas också medelvärden av de uppmätta resultaten, och i så fall
är det normalt dessa som extraheras i samband med systematisk utvärdering.
Om artikeln anger den genomsnittliga skillnaden mellan behandlade objekt och
kontrollobjekt kan denna direkt föras in i utfallstabellens ena resultatkolumn
(med tillhörande spridningsmått), medan man i den andra resultatkolumnen
sätter 0.
Väl så vanligt är dock att artikelförfattarna redovisar genomsnitt för behandlade objekt och kontrollobjekt var för sig (dvs. separata medelvärden för C- och
I-mätningarna, eller för B- och A-mätningarna). En sådan redovisning utnyttjar
inte det faktum att mätningarna hör ihop parvis och att de därför sannolikt är
korrelerade med varandra. Mätningarna behandlas i stället såsom oberoende av
varandra, vilket innebär att viktig information går förlorad. Själva medelvärdena
blir korrekta, liksom skillnaden mellan dem, men det är svårt att på ett tillförlitligt sätt räkna om spridningsmåtten för de båda medelvärdena till ett spridningsmått för skillnaden. Är utfallen redovisade på det här sättet brukar de likafullt
extraheras i befintligt skick när de ska användas i en systematisk utvärdering.

ka omständigheter. Avsikten brukar vara att studera någon faktor som kan
påverka resultaten (dvs. en eﬀektmodifierare) – exempelvis kan det handla
om mätningar som utförts på platser med olika växtlighet eller markförhållanden. Stratifierade mätningar av samma slags utfall registreras på skilda

Följden blir i slutänden att resultaten räknas som osäkrare än de faktiskt är, och
att de därmed tillmäts mindre vikt än de egentligen förtjänar.
Det finns dock möjligheter att reducera eller helt eliminera problemet. Det
säkraste sättet är att utvärderingsgruppen skaﬀar sig tillgång till rådata, själv räknar ut medelskillnaden mellan dataparen och dess standardavvikelse och för in
dessa resultat i utfallstabellen på ovan beskrivna sätt.
Ett alternativ, om rådata inte går att komma åt, skulle kunna vara att anta en
viss korrelation mellan de båda medelvärdena. Det korrekta uttrycket för standardavvikelsen sI–C hos skillnaden mellan I- och C-data är
sI–C = √ ( sI² + sC² – 2 r sI sC ) ,
där sI och sC är standardavvikelserna hos I- respektive C-data och r är korrelationskoeﬃcienten mellan I- och C-data. (Motsvarande gäller för B- och A-data.)
Utan tillgång till rådata är man i allmänhet obekant med värdet på r. Att registrera
medelvärden och standardavvikelser för I- och C-data i befintligt skick i utfallstabellen är liktydigt med att anta att r = 0, men det verkliga värdet ligger sannolikt
någonstans mellan 0 och 1. En utväg kan därför vara att sätta r till exempelvis
0,5 och att i utfallstabellen registrera skillnaden mellan I- och C-data, med standardavvikelsen beräknad på ovan angivna sätt [25].
Ytterligare en möjlighet är att utnyttja resultatet av artikelförfattarnas signifikanstest. Resultatet brukar rapporteras i form av ett p-värde, definierat som
sannolikheten att skillnaden mellan studieobjekt och kontrollobjekt är 0. Detta värde kan i princip räknas om till skillnadens standardavvikelse [59, 64]. En
nackdel med den lösningen är att risken för fel är betydande. Signifikanstester
genomförs och rapporteras ofta på skiftande och inte sällan tvivelaktiga sätt, och
även omräkningen från p-värde till spridningsmått kan ge tillfällen till misstag.

rader i utfallstabellen, men man måste notera i vilket avseende de skiljer sig
åt.
Samma sak gäller vid registrering av tidsserier – varje enskild jämförelse i en sådan serie förs in på en egen rad i tabellen, men det behöver på
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något sätt framgå att den tillhör en tidsserie, och det måste framgå vilken
tidpunkt den avser.
Allt detta innebär att tabellen med utfallsdata kan bli mycket omfångsrik. Kolumnerna blir många, och även raderna kan bli många eftersom en
och samma studie ofta redovisar resultat av åtskilliga olika jämförelser. Eftersom tabellen därigenom tenderar att bli svåröverskådlig finns viss risk
att uppgifter blir registrerade på fel plats, men den risken kan reduceras
med hjälp av dataverifiering (se s. 51). Liksom vid metadataextraktion bör
dessutom åtminstone en delmängd av uppgifterna kontrolleras av någon
annan än den som har registrerat dem. En användbar kontrollmöjlighet är
att sortera om utfallstabellen i alfabetisk ordning utgående från innehållet
i någon av kolumnerna. Om kolumnen ifråga innehåller data som avviker
från det normala brukar dessa då bli lättare att urskilja – ofta hamnar de
först eller sist. Proceduren kan upprepas kolumn för kolumn.

Ett alternativ till att registrera utfallsdata (och/eller metadata) med
hjälp av ett kalkylprogram kan vara att i stället utnyttja ett databasprogram
såsom Access. Skapar man ett väl utformat inmatningsformulär till ett
sådant program bör risken för misstag vid dataregistreringen bli förhållandevis liten. En databas möjliggör också flexibel hantering av relationer
mellan metadata, utfallsdata och beräkningar. Till nackdelarna hör dock
att databasprogram inte är lika allmänt utnyttjade och bekanta för envar
som vanliga kalkylprogram, och den extra arbetsinsats som krävs för att
bygga upp en databas är knappast motiverad annat än när datamängderna
är stora och datatyperna är någorlunda enhetliga från studie till studie.
När slutrapporten från en systematisk utvärdering publiceras bör utfallsdata finnas med i en bilaga eller göras allmänt tillgängliga på annat
sätt, oavsett om de registrerats i en tabell eller i en databas.
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7

Datasyntes

Om en systematisk utvärdering har identifierat kvantitativa resultat av jämförbart slag i flera olika studier finns det i allmänhet skäl
att genomföra en eller flera metaanalyser, dvs. att väga samman
resultaten med statistiska metoder *. Genom att en metaanalys
bygger på ett större material än varje studie för sig kan den ofta
påvisa genomsnittsresultat som är statistiskt signifikanta, även
om få av de enskilda studierna skulle uppvisa signifikanta resultat.
Metaanalysen gör det också möjligt att sätta mått på hur mycket
resultaten från olika studier skiljer sig från varandra och att utreda
vad skillnaderna beror på [25].

Effektstorlekar av olika slag
Kvantitativa studieresultat av de slag som sammanställs i en metaanalys kan
i de flesta fall uttryckas som eﬀektstorlekar (eﬀect sizes) – de mäter eﬀekten
av en viss behandling genom att jämföra utfallet av behandlingen med ut* Metaanalyser och liknande former av kvantitativ datasyntes har hittills dominerat inom systematiska utvärderingar på miljöområdet. Inom andra områden har
dock metoder för syntes av kvalitativ forskning utvecklats allt mer under senare år.
I viss utsträckning har de börjat tillämpas även för syntes av miljörelaterade studieresultat, t.ex. sådana som handlar om olika befolkningsgruppers värderingar i miljöfrågor. Metodik för kvalitativa synteser tas inte upp i den här handboken, men introduktioner till ämnet har bl.a. publicerats av SBU [68] och Thomas et al. [69].

fallet av en kontrollbehandling. Metaanalysen kombinerar eﬀektstorlekar
som rapporterats av olika studier till en sammanvägd eﬀektstorlek (summary eﬀect size). Men utfallen av behandling och kontrollbehandling kan
jämföras på flera olika sätt, vilket innebär att man kan använda olika definitioner av eﬀektstorleken (se ruta 7.1).
En enkel typ av eﬀektstorlek är medelvärdesskillnaden (raw mean difference), dvs. skillnaden mellan genomsnittsutfallet av behandlingen och
genomsnittsutfallet av kontrollbehandlingen. Eﬀektstorlekar uttryckta som
medelvärdesskillnad har fördelen att de är lätta att tolka. I EviEM:s systematiska utvärdering av biomanipulering sammanställdes exempelvis data
om sjöars siktdjup före och efter behandling [23]. Alla sådana data var angivna i samma sort (meter), och det gick därför bra att uttrycka eﬀektstorleken som just skillnaden mellan siktdjupet efter behandling och siktdjupet
dessförinnan. Också den sammanvägda eﬀektstorlek som räknades fram i
metaanalyserna kunde därmed uttryckas i meter. Om en sådan analys exempelvis sade att behandlingen förbättrade sjöarnas siktdjup med i genomsnitt 0,47 m behövde ingen tveka om vad resultatet egentligen betydde.
Ofta beskrivs emellertid samma slags egenskap hos studieobjekten med
olika slags utfallsmått i olika studier. Exempelvis kan mängden vegetation
i en försöksyta mätas som täthet (antal växter/m²), som biomassa (g/m²)
eller som täckningsgrad (%). Inget av dessa utfallsmått kan enkelt omvandlas till något av de andra, och man kan inte blanda medelvärdesskillnader
räknade i t.ex. g/m² och % i samma metaanalys.
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Ruta 7.1. Några olika deﬁnitioner av effektstorlek
De definitioner som återges här bygger alla på jämförelser mellan genomsnittsutfallet mI av en behandling och genomsnittsutfallet mC av kontrollbehandlingen. I definitionen av standardiserad medelvärdesskillnad används
också genomsnittens standardavvikelser (sI resp. sC) samt antalet observationer (nI resp. nC).
Medelvärdesskillnad:

mI – m C

Standardiserad
medelvärdesskillnad:

(mI – mC)
____________________________________
√ (((nI – 1) sI² + (nC – 1) sC² ) / (nI + nC – 2))

Responskvot:

ln (mI / mC)

Vill man använda utfall uttryckta i olika sorter i samma analys måste
man använda eﬀektstorlekar som är dimensionslösa. Dit hör den standardiserade medelvärdesskillnaden (standardised mean diﬀerence), definierad
som medelvärdesskillnaden dividerad med den sammanvägda standardavvikelsen (pooled standard deviation) – se ruta 7.1. Definitionen innebär
att den standardiserade medelvärdesskillnaden anger hur tydlig eﬀekten är
(i förhållande till utfallens spridning), snarare än hur stor den är. Ett stort
värde kan bero på att skillnaden faktiskt var stor mellan utfallen av behandling och kontrollbehandling, men det kan lika väl bero på att utfallen uppvisat liten spridning (låg standardavvikelse) – skillnaden mellan dem kan i
så fall vara relativt liten [67]. En ofta använd variant av den standardiserade
medelvärdesskillnaden, kallad Hedges’ g (eller ibland Hedges’ d), innefattar en korrektion som ger mer rättvisande värden när antalet observationer
är litet [25].
En annan slags eﬀektstorlek, också den dimensionslös, är responskvoten (response ratio), dvs. utfallet av behandlingen dividerat med utfallet av
kontrollbehandlingen (normalt räknar man med den naturliga logaritmen

av responskvoten snarare än kvoten som sådan – se ruta 7.1). Den definitionen kan dock bara användas om utfallen alltid har samma tecken (plus eller
minus) och aldrig är lika med noll.
För binära data (dvs. utfall av typen ”ja/nej”) används andra slags effektstorlekar, vanligen riskskillnad, riskkvot eller oddskvot. För korrelationer mellan två variabler används normalt korrelationskoeﬃcienten som
eﬀektstorlek [25].

Genomförande av en enkel metaanalys
Även i sin enklaste form innefattar en metaanalys förhållandevis komplexa
beräkningar. Tidigare utnyttjades ofta kalkylprogram såsom Excel för sådana beräkningar, men numera finns ett stort utbud av programvara som
tagits fram specifikt för genomförande av metaanalyser. Hit hör flera fristående program, främst utvecklade för analyser av data från medicinska
studier. Ett par exempel är CMA (Comprehensive Meta-Analysis), som
tillhandahålls på kommersiella villkor, samt RevMan, som tagits fram av
Cochrane Collaboration [68].
Programmen ifråga har dock begränsningar som kan försvåra eller förhindra vissa analyser av intresse för utvärderingar inom miljöområdet. Det
i dag vanligaste hjälpmedlet för metaanalyser av miljödata är i stället programpaket utvecklade som tillägg till generella program eller programmeringsspråk för statistiska beräkningar. Flera programpaket för metaanalys
har tagits fram som tillägg till programmeringsspråket R [69]. Ett av de
mångsidigaste och oftast utnyttjade av dem är metafor [70].
Fristående metaanalysprogram har i allmänhet användargränssnitt
som gör dem förhållandevis lättillgängliga även för nybörjaren, men beräkningar med hjälp av R och tillhörande programpaket styrs av skript (korta
programsekvenser) som användaren måste utveckla själv (se ruta 7.3). Detta skapar en inlärningsbarriär som kan te sig avskräckande, åtminstone om
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Ruta 7.2. Analysmodeller, viktning och heterogenitet
En regelrätt metaanalys viktar resultatet från varje enskild studie utifrån ett mått
på dess spridning – resultat som uppvisar liten spridning får högre vikt än andra.
Exakt hur viktningen genomförs bestäms av antaganden om vad studieresultaten
egentligen står för.
Man skulle exempelvis kunna utgå från att de analyserade studierna är så enhetliga att alla resultat utgör skattningar av ett och samma ”sanna” värde. Den
utgångspunkten vore tänkbar om samtliga studier byggde på stickprov från precis
samma population (exempelvis om varje studie hade ägnats åt ett antal slumpvis
utvalda träd och samtliga studier hade hämtat dessa stickprov från ett och samma
skogsbestånd). Spridningen mellan resultaten från olika studier antas då bara
bero på slumpartade skillnader mellan de olika stickproven. I sådana fall kan man
bygga metaanalysen på en s.k. fasteﬀektmodell (fixed-eﬀect model), vilket innebär att den åstadkommer en sammanvägd skattning av det (enda) sanna värde
som de enskilda studierna försökte skatta.
I de flesta sammanhang skiljer sig dock behandlingar och/eller studieobjekt
en del mellan olika studier (utan att studierna för den skull behöver vara så olika
att de över huvud taget inte går att jämföra). Det här gäller inte minst studier av
miljöpåverkan, till stor del som en följd av att miljöns egenskaper ofrånkomligen

man inte alls är bekant med R. Men tar man sig över den barriären betalar
sig insatsen snabbt, både genom att man får tillgång till näst intill obegränsade analysresurser och genom att man med små och enkla skriptjusteringar kan variera sina analyser i det oändliga. Lättast är ofta att utgå från ett
befintligt metaanalysskript som utvecklats av någon annan, utröna hur det
fungerar och sedan modifiera det för eget bruk.
Oavsett vilket analysprogram man använder måste de data som ska analyseras göras tillgängliga på ett sådant sätt att programmet kan läsa dem,
vilket innebär att tabellen med extraherade utfallsdata (se s. 53–56) kan
behöva justeras. Risken för inläsningsproblem brukar exempelvis minska
om de rubriker som anger kolumnernas innehåll (1) bara finns på tabellens

varierar från plats till plats. Man måste då räkna med att de sanna värden som enskilda studier försöker skatta är olika från fall till fall, dvs. att de uppvisar en viss
heterogenitet. (Så måste det exempelvis rimligen bli om olika studier bygger på
stickprov av träd från olika skogsbestånd.) Under de omständigheterna bör metaanalysen bygga på en slumpeﬀektmodell (random-eﬀects model), vilket innebär
att den åstadkommer en skattning av genomsnittet av de (olika) sanna värden
som de enskilda studierna försökte skatta [25].
I en fasteﬀektmodell viktas resultatet från varje studie normalt utgående från
dess inverterade varians. (Variansen är lika med kvadraten på standardavvikelsen
s, vilket innebär att den inverterade variansen är lika med 1/s² .) I en slumpeﬀektmodell viktas resultatet från den enskilda studien däremot utgående från (det
inverterade värdet av) resultatets varians plus heterogeniteten bland de sanna
värden som olika studier försöker skatta.
Heterogeniteten ifråga är i allmänhet inte känd på förhand; i stället skattas
den som ett led i metaanalysen. Skattningen kan göras med flera olika metoder
– enklast är den som utvecklats av DerSimonian och Laird; en annan tillförlitlig
och numera ofta utnyttjad metod är grundad på begränsad maximal sannolikhet
(restricted maximum likelihood, REML) [25].

första rad, (2) är unika och (3) inte innehåller mellanslag – består de av flera
ord kan orden fogas samman, exempelvis med understrykningstecken (_)
(se tabell 7.1). Är utfallstabellen framtagen i ett kalkylprogram såsom Excel
kan det av samma orsak underlätta att omvandla den till en textfil.
Själva utfallen anges normalt i sex skilda kolumner som innehåller
medelvärde, standardavvikelse och antalet observationer (sanna replikat)
för behandlingen samt motsvarande för kontrollbehandlingen. Utgående
från utfallsdata beräknar analysprogrammet eﬀektstorlekar av den typ man
har valt (alternativt kan man beräkna eﬀektstorlekarna separat, lägga in
dem i utfallstabellen och låta programmet läsa in dem från därifrån). Programmet fortsätter sedan med att väga samman eﬀektstorlekarna enligt
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Tabell 7.1. Exempel på utfallsdata
framtagna för metaanalys

Tabellen innehåller data från 21 olika studier av
hur bete inverkar på förekomsten av mossor.
(I några fall har resultat från skilda områden redovisats i samma artikel – de har då hanterats
som skilda studier.) Förutom de sex kolumnerna med medelvärden, standardavvikelser (SD)
och antal replikat (n) för försöksytor med högt
och lågt betestryck innehåller tabellen också
en kolumn med metadata (dominerande typ av
betesdjur – ”Main_herbivore”). Tabellen är ett
utdrag från den utfallstabell som togs fram då
EviEM utvärderade inverkan av reglerat hovdjursbete på skogens ﬂora och fauna [55].

n_high

Mean_low

SD_low

n_low

Briggs et al. (2008) Dry sclerophyll forest

Study

Main_herbivore
Livestock

Mean_high
0,39

SD_high
0,68

18

0,89

1,74

18

Briggs et al. (2008) Plains woodland

Livestock

0,19

0,76

16

0,38

0,88

16

Briggs et al. (2008) Grassy woodland

Livestock

0,19

0,69

21

0,33

1,51

21

Briggs et al. (2008) Hill woodland

Livestock

0,25

0,5

4

2

2,16

4

Buxton et al. (2001)

Livestock

2,08

7,71

5

2,83

3,67

5

Hägg & Pessa (2006) Year round

Livestock

72,5

29,05

6

87,7

18,36

6

Hägg & Pessa (2006) Summer only

Livestock

73,3

33,05

7

87,7

18,36

6
51

Heinrichs & Schmidt (2015)

Wild

0,13

0,27

26

0,06

0,19

Murray et al. (2013)

Wild

5,4

4,71

3

2,3

2,62

3

Oldén et al. (2016) Pine

Livestock

36,47

23,46

6

67,22

17,28

6

Oldén et al. (2016) Spruce

Livestock

44,61

25,71

6

62,15

18,04

6

Oldén et al. (2016) Birch

Livestock

31,23

24,58

6

29,85

11,5

6

Oldén et al. (2016) Mixed

Livestock

13,12

6

188,95

5

26,74

8,48

6

241,94

5

4,02

3

87,58

13,34

3

4

8,98

10,19

4

2,02

5

12,73

1,48

5

8,57

7,16

4

11,08

5,94

4

51,78

128,73

6

15,9

71,5

6

5,02

4,15

7

21,33

20,63

18

7,3

7,3

10

6,6

10

Olofsson et al. (2010)

Wild

Perrin et al. (2011) Reenadinna yew-wood

Wild

82,13

Perrin et al. (2011) Camillan oakwood

Wild

32,14

Suominen et al. (1999a) Sunnäs

Wild

12,14

Suominen et al. (1999a) Furudal

Wild

Suominen et al. (1999b)

Wild

Takala et al. (2015)

Livestock

Vanbergen et al. (2006)

Livestock

den analysmodell man har angivit (se ruta 7.2). För analyser av data från
miljöstudier har man sällan anledning att välja något annat än en slumpeﬀektmodell.
Resultaten av en metaanalys av det här slaget presenteras normalt i
form av en sammanvägd eﬀektstorlek med tillhörande spridningsmått,
plus annan statistik som beskriver spridningen mellan data från de olika
studierna. Flertalet metaanalysprogram kan också redovisa resultaten gra-

229,8

11,2

42,09
226,6

26

fiskt i form av ett s.k. skogsdiagram (forest plot) **; se ruta 7.4. Ett sådant
diagram ger god överblick – varje enskild studie representeras där med sin
eﬀektstorlek och tillhörande konfidensintervall, och den sammanvägda
eﬀektstorleken återges på motsvarande sätt.
** Den något långsökta beteckningen på sådana diagram lär syfta på att de innehåller en hel ”skog” av linjer.
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Ruta 7.3. R-skript för metaanalys med hjälp av metafor
Fem kommandon är allt som behövs
för att man ska kunna genomföra en
metaanalys med hjälp av programmeringsspråket R och tilläggspaketet
metafor [70]. Det här R-skriptet hämtar
data från en fil med samma innehåll
som tabell 7.1, utför metaanalysen och
skriver ut resulterande skogsdiagram
och statistik (ruta 7.4 resp. figur 7.1).

require (metafor)

# Hämtar tilläggspaketet metafor

utfall <- read.csv2 (”bryo.csv”, sep=”;”)

# Läser in utfallstabellen (se tabell 7.1)

resultat <- rma (measure=”SMD”, data=utfall, m1i=Mean_high, sd1i=SD_high, n1i=n_high, m2i=Mean_low, sd2i=SD_low, n2i=n_low)
# Identiﬁerar från vilka kolumner data ska hämtas, beräknar eﬀektstorlekar i form av
standardiserad medelvärdesskillnad (SMD) och genomför en metaanalys baserad
på slumpeﬀektmodell
forest (resultat, slab=utfall$Study)

# Ritar ett skogsdiagram baserat på metaanalysen (se ruta 7.4)

print (resultat)

# Skriver ut statistik från metaanalysen (se ﬁgur 7.1)

Ruta 7.4. Exempel på skogsdiagram
Det här skogsdiagrammet, som har åstadkommits
med R-skriptet i ruta 7.3, återger en metaanalys av de
data om inverkan av bete på förekomsten av mossor
som finns i tabell 7.1. Symbolerna i mitten (och siﬀrorna till höger) anger eﬀektstorlek med tillhörande
95 % konfidensintervall för varje studie. Ju snävare
konfidensintervallet är, desto högre vikt får studien i
metaanalysen, något som markeras med olika storlekar på kvadraterna.
Den rombformade symbolen nedtill anger sammanvägd eﬀektstorlek (symbolens bredd visar konfidensintervallet; se också siﬀrorna nere till höger).
Lägg märke till att den sammanvägda eﬀektstorleken
är signifikant negativ (konfidensintervallet skär inte
den prickade vertikala linje som anger nolleﬀekt),
trots att flertalet enskilda studier inte visar någon
signifikant eﬀekt (deras konfidensintervall skär i allmänhet nollinjen). Analysen tyder alltså på att bete
har en negativ inverkan på förekomsten av mossor.
– Data från EviEM:s utvärdering av skogsbete [55].
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Analys av heterogeniteten
Metaanalysen ger besked om huruvida en undersökt eﬀekt är statistiskt
signifikant eller ej, baserat på de studier som tagits med i analysen. Ett sådant resultat är viktigt, men analysarbetet bör inte upphöra i och med att
det är uppnått. Även om eﬀekten i genomsnitt skulle vara signifikant kanske den under vissa omständigheter inte är det, medan den under andra
omständigheter kan vara större än genomsnittligt. För den som exempelvis
vill veta hur, när och var miljövårdsåtgärder ska vidtas för att bli som mest
eﬀektiva kan sådan information vara högintressant.
Figur 7.1. Statistik från en metaanalys
,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚĞƚƵƩƌǇĐŬƚ
ƐŽŵǀĂƌŝĂŶƐĞŶŚŽƐ
ĚĞƐĂŶŶĂǀćƌĚĞŶĂ

,ĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚĞƚĞŶŚĂƌďĞƌćŬŶĂƚƐƵƟĨƌĊŶ
ďĞŐƌćŶƐĂĚŵĂǆŝŵĂůƐĂŶŶŽůŝŬŚĞƚ;ZD>Ϳ
Random-Effects Model (k = 21; tau^2 estimator: REML)
tau^2 (estimated amount of total heterogeneity):
tau (square root of estimated tau^2 value):
I^2 (total heterogeneity / total variability):
H^2 (total variability / sampling variability):
Test for Heterogeneity:
Q(df = 20) = 39.1524, p-val = 0.0064
Model Results:
estimate
-0.3625

se
0.1602

--Signif. codes:

zval
-2.2632

pval
0.0236

0.2269 (SE = 0.1620)
0.4764
I2ͲǀćƌĚĞƚƚǇĚĞƌƉĊĂƩ
47.38%
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚĞƚĞŶƐƚĊƌ
1.90
ĨƂƌĞŶŵĊƩůŝŐĂŶĚĞůĂǀ
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ćƌƐƚĂƟƐƟƐŬƚƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚ;pфϬ͘ϬϱͿ

ci.lb
-0.6764

ci.ub
-0.0486

*

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

^ĂŵŵĂŶǀćŐĚĞīĞŬƚƐƚŽƌůĞŬ
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ćƌƐƚĂƟƐƟƐŬƚƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚ;pфϬ͘ϬϱͿ

Det sista kommandot i R-skriptet i ruta 7.3 åstadkommer den här utskriften av statistik från
metaanalysen av studieresultaten i tabell 7.1. Utskriften innehåller bl.a. uppgifter om resultatens heterogenitet.

Nästa steg i analysarbetet bör därför vara att se närmare på vad metaanalysen har att säga om spridningen mellan de olika studieresultaten.
Spridningen beror åtminstone delvis på slumpartade skillnader mellan
studierna, men den kan dessutom bero på en faktisk heterogenitet bland
de sanna värden som olika studier har försökt skatta (se ruta 7.2).
Den eventuella heterogeniteten bland de sanna värdena kan vara svår
att särskilja från de slumpartade skillnaderna mellan studieresultaten. Man
kan ändå få en viss uppfattning om heterogeniteten genom att jämföra ett
mått på den totala spridningen mellan studieresultaten, kallat Q, med
spridningen inom studierna (dvs. variabiliteten hos enskilda studieresultat). Visar metaanalysen att Q är signifikant större än man kunde väntat
om det sanna värdet vore identiskt för alla studier? Det innebär i så fall att
det finns en statistiskt signifikant heterogenitet hos studieresultaten och
att det kan löna sig att undersöka vad den beror på.
Är heterogeniteten att döma av Q-värdet inte signifikant betyder det
knappast att den är obefintlig – snarare tyder det på att antalet studier är
för litet för att den ska kunna urskiljas. Också i ett sådant fall kan man söka
efter orsaker till heterogeniteten, men det är inte troligt att man finner något substantiellt.
Även ett mått kallat I² kan ge en viss uppfattning om heterogenitetens
betydelse. Det anger hur stor andel heterogeniteten (definierad som variansen mellan de sanna värdena) utgör av den totala variansen mellan studieresultaten. Enligt en ibland använd tumregel står heterogeniteten för en
låg, måttlig eller hög andel av den totala variansen om I² uppgår till 25, 50
resp. 75 % [71].
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Analys av subgrupper
Heterogenitet bland studieresultaten innebär att det troligen finns faktorer, eﬀektmodifierare, som har orsakat faktiska skillnader mellan de eﬀekter
som skattats av olika studier (se s. 51). Det finns flera sätt att studera olika
tänkbara eﬀektmodifierare och avgöra om och i så fall hur de har inverkat
på resultaten.
En del eﬀektmodifierare kan betecknas som kategoriska – de kan vara
svåra eller omöjliga att specificera i siﬀerform, men de kan delas in i olika

Ruta 7.5. Metaanalys av studieresultat
uppdelade i två subgrupper
Här har metaanalysen i ruta 7.4 gjorts om med studierna uppdelade i två subgrupper: studier av hur
förekomsten av mossor påverkas av boskaps- resp.
viltbete. Som framgår av diagrammet skiljer sig de
sammanvägda eﬀektstorlekarna tydligt mellan de
båda subgrupperna (för varje studie anger den
gråfärgade romben sammanvägd eﬀektstorlek för
den grupp dit studien hör). Resultaten tyder på att
boskapsbete har negativ inverkan på förekomsten av
mossor, medan viltbete inte har det.
Den nya analysen utfördes genom att typen av
betesdjur infördes som moderator – i det tredje kommandot i R-skriptet i ruta 7.3 tillfördes följande term:
mods = ~ factor (Main_herbivore) – 1

kategorier. Arter, länder, naturtyper, interventionstyper och studiemetoder
är några exempel. Inverkan av en kategorisk eﬀektmodifierare kan exempelvis studeras genom att man fördelar studieresultaten i subgrupper (undergrupper) beroende på vilka kategorier de representerar. Den efterföljande analysen visar inom vilka subgrupper den sammanvägda eﬀektstorleken
är signifikant, och den kan också visa om det finns signifikanta eﬀektskillnader mellan olika subgrupper.

%ULJJVHWDO  'U\VFOHURSK\OOIRUHVW
%ULJJVHWDO  3ODLQVZRRGODQG
%ULJJVHWDO  *UDVV\ZRRGODQG
%ULJJVHWDO  +LOOZRRGODQG
%X[WRQHWDO 
+lJJ 3HVVD  <HDUURXQG
+lJJ 3HVVD  6XPPHURQO\
2OGpQHWDO  3LQH
2OGpQHWDO  6SUXFH
2OGpQHWDO  %LUFK
2OGpQHWDO  0L[HG
7DNDODHWDO 
9DQEHUJHQHWDO 
+HLQULFKV 6FKPLGW 
0XUUD\HWDO 
2ORIVVRQHWDO 
3HUULQHWDO  5HHQDGLQQDyeZZRRG
3HUULQHWDO  &DPLOODQRDNZRRG
6XRPLQHQHWDO D 6XQQlV
6XRPLQHQHWDO D )XUXGDO
6XRPLQHQHWDO E

/LYHVWRFN

Wild

– Data från EviEM:s utvärdering av skogsbete [55].
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Mixed-Effects Model (k = 21; tau^2 estimator: REML)
tau^2 (estimated amount of residual heterogeneity):
tau (square root of estimated tau^2 value):
I^2 (residual heterogeneity / unaccounted variability):
H^2 (unaccounted variability / sampling variability):

0.0752 (SE = 0.1076)
0.2743
21.85%
I2ͲǀćƌĚĞƚƚǇĚĞƌƉĊĂƩĚĞŶĊƚĞƌƐƚĊĞŶĚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚĞƚĞŶ
1.28
ƐƚĊƌĨƂƌĞŶůĊŐĂŶĚĞůĂǀĚĞŶƚŽƚĂůĂŽďƐĞƌǀĞƌĂĚĞǀĂƌŝĂŶƐĞŶ

Figur 7.2. Statistik från en metaanalys
med två subgrupper

Test for Residual Heterogeneity:
QE(df = 19) = 26.0961, p-val = 0.1275
ƩƐŝŐŶŝĮŬĂŶƐƚĞƐƚĂǀYͲǀćƌĚĞƚƚǇĚĞƌƉĊĂƩĚĞŶĊƚĞƌƐƚĊĞŶĚĞ
Test of Moderators (coefficient(s) 1:2): ŚĞƚĞƌŽŐĞŶŝƚĞƚĞŶŝŶƚĞćƌƐƚĂƟƐƟƐŬƚƐŝŐŶŝĮŬĂŶƚ;ƉхϬ͘ϬϱͿ
QM(df = 2) = 15.7834, p-val = 0.0004
Model Results:
factor(Main_herbivore)Livestock
factor(Main_herbivore)Wild
--Signif. codes:

estimate
-0.6116
0.2319

se
0.1594
0.2256

zval
-3.8375
1.0282

pval
0.0001
0.3039

ci.lb
-0.9239
-0.2102

ci.ub
-0.2992
0.6740

***
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Ett sätt att studera subgrupper är att genomföra separata metaanalyser
(baserade på slumpeﬀektmodeller) för var och en av grupperna. Såväl heterogeniteten som den sammanvägda eﬀektstorleken beräknas då för varje
subgrupp för sig. En nackdel med den metodiken är att studierna kan bli
så fåtaliga inom vissa subgrupper att både heterogenitet och eﬀekter blir
svåra att urskilja även om de faktiskt existerar. En metaanalys kan i princip
bygga på resultat från så få som två studier, men sammanvägningen blir då
så osäker att den får mycket begränsat värde.
Finns det ingen särskild anledning att vänta att heterogeniteten skiljer
sig mellan subgrupperna kan det vara bättre att göra en samtidig analys av
alla subgrupper där man använder en och samma skattning av heterogeniteten (en skattning som bygger på genomsnittet för heterogeniteterna i de
enskilda subgrupperna). Vid metaanalys med hjälp av exempelvis metafor
kan man enkelt åstadkomma detta genom att lägga till eﬀektmodifieraren

Här återges statistik som beskriver metaanalysen av de två subgrupperna i ruta 7.5. Skillnaden
mellan subgrupperna (boskaps- resp. viltbetade
områden) verkar förklara mycket av den heterogenitet som syntes i den ursprungliga analysen
(se ﬁgur 7.1) – den återstående heterogeniteten
är inte signiﬁkant.

som moderator i analysmodellen (se ruta 7.5). Då blir det bl.a. möjligt att
se om det finns någon kvarvarande heterogenitet som inte beror på den undersökta eﬀektmodifieraren.*** Om det skulle visa sig att de sammanvägda
eﬀekterna skiljer sig kraftigt mellan olika subgrupper bör man fundera över
om det över huvud taget finns anledning att redovisa den inledande enkla metaanalysen, där studieresultaten inte delades upp i grupper. Det kan
hända att villkoren för grupperna är så olika att det inte är meningsfullt att
väga samman resultat från studier av skilda grupper [25].
*** När man inkluderar eﬀektmodifierare i en statistisk analys brukar man kalla dem
moderatorer, men båda orden har i praktiken samma innebörd. I en analys av det
beskrivna slaget utgår man normalt från att de sanna värden som enskilda studier
försöker skatta kan skifta inom en subgrupp, men att genomsnitten av de sanna värdena inom olika subgrupper ligger fast i förhållande till varandra. Man säger därför
att analysen bygger på en blandeﬀektmodell (mixed-eﬀects model).
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Metaregression
Kontinuerliga eﬀektmodifierare är sådana som (inom rimliga ramar) kan
anta vilka siﬀervärden som helst. Medeltemperatur, latitud, föroreningshalter och interventionsstyrka (se s. 51) är några exempel. Genom metaregression kan man analysera såväl kontinuerliga som kategoriska eﬀektmodifierare. En analys av det slaget söker samband (vanligen i form av bästa
möjliga linjära anpassning) mellan eﬀektmodifieraren och de eﬀektstorlekar som uppmätts i olika studier. Om regressionslinjens lutning visar sig
vara signifikant skild från noll kan man dra slutsatsen att eﬀektmodifieraren har en signifikant inverkan på den studerade eﬀekten.
Det är inte ovanligt att kontinuerliga eﬀektmodifierare har en skev fördelning – exempelvis är föroreningshalter ofta förhållandevis låga, men i
enstaka fall kanske de når mycket höga värden. I en sådan situation är det
bäst att inför regressionsanalysen transformera värdena till en mindre skev
fördelning, exempelvis genom logaritmering (se figur 7.3).
Metaregressionsanalysen genomförs genom att eﬀektmodifieraren
läggs till som moderator i metaanalysmodellen. De program som används
för metaanalyser kan i allmänhet redovisa resultaten av en metaregression
både i form av statistik och i diagram som visar regressionslinjen och hur
pass väl den ansluter sig till de enskilda studieresultaten.
Det är förhållandevis enkelt att samtidigt analysera inverkan av flera
olika eﬀektmodifierare, både kategoriska och kontinuerliga – metaregressionen kan alltså genomföras som en anpassning till mer än en moderator.
Man kan även söka efter eventuella tecken på samverkan (interaktion) mellan olika eﬀektmodifierare. Men eftersom man i allmänhet bara har tillgång till ett begränsat antal studieresultat finns det också gränser för hur
komplexa analyser det är meningsfullt att genomföra. Ibland nämns som
tumregel att man behöver minst tio resultat för varje moderator man tar
med i en analys [25]. I praktiken är det sällan befogat att analysera mer än

Standardiserad medelvärdesskillnad

Figur 7.3. Exempel på metaregression

Beteseffekt på mängden undervegetation i förhållande till betesdjurens täthet
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Diagrammet återger en metaregression av hur beteseﬀekter på skogens undervegetation beror av betesdjurens täthet. Betet har en tydligt negativ eﬀekt på undervegetationen när betesdjuren är många, men eﬀekten ligger nära noll när djuren är få. Eﬀektens beroende av djurtätheten är statistiskt signiﬁkant (p = 0,014). Varje symbol motsvarar en studie, och symbolernas
storlek anger studiernas viktning (baserad på den inverterade variansen). Figuren visar också
regressionslinjen (heldragen) med 95 % konﬁdensintervall (streckat). Eftersom betesdjurens
täthet hade en skev fördelning (med övervikt för låga värden) har den logaritmerats.
– Från EviEM:s utvärdering av skogsbete [55].

två eller tre eﬀektmodifierare på samma gång. Man måste dessutom undvika att i samma analys inkludera eﬀektmodifierare som är starkt korrelerade
till varandra.
Sitter man med en lång lista över tänkbara eﬀektmodifierare (som man
också har användbara data om) kan det alltså vara bättre att analysera deras
inverkan var för sig. I så fall måste man emellertid vara klar över att ju fler
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Ruta 7.6. Hantering av resultat som inte är oberoende av varandra
Den sammanvägning av olika studieresultat som genomförs i en metaanalys utgår i sin enklaste utformning från att alla resultat är oberoende av varandra. Så är
emellertid långt ifrån alltid fallet med de data man skulle vilja analysera.
Exempelvis kan man inte räkna med att de enskilda resultaten i en tidsserie
(en serie upprepade mätningar av samma studieobjekt) är oberoende av varandra – sådana data bygger på pseudoreplikering (se s. 45–46), och det är i själva
verket mycket troligt att de är korrelerade sinsemellan. Detsamma gäller resultat
där ett och samma kontrollobjekt har använts för jämförelser med flera olika
studieobjekt. Även resultat som avser skilda studieobjekt (sanna replikat) skulle
kunna vara korrelerade, exempelvis om studieobjekten ligger nära varandra (se
s. 46) och/eller om resultaten ingår i samma studie och därför har samlats in på
likartat sätt.
Om man i en metaanalys tar med resultat som inte är oberoende av varandra
men inte tar vederbörlig hänsyn till detta blir sammanvägningen missvisande – i
allmänhet överskattas analysprecisionen, vilket ökar risken att man tror sig finna
signifikanta eﬀekter även där sådana egentligen saknas. Ett enkelt och mycket
vanligt sätt att undvika det problemet är att inte alls ta med resultat som kan
vara korrelerade med varandra (dvs. att exempelvis bara ta med det sista värdet
från en tidsserie, i stället för hela serien). Det förfarandet innebär dock att man

slags analyser man genomför av samma uppsättning studieresultat, desto
större blir risken att man finner till synes signifikanta samband som i själva
verket bara beror på slumpen. Bäst är att fokusera på de modifierare som
bedöms vara mest relevanta [74].

Alternativ till regelrätt metaanalys
Det är dessvärre inte ovanligt att metaanalyser försvåras eller förhindras
av att studieresultaten är bristfälligt redovisade i de artiklar man funnit.
Framför allt saknas ofta användbara uppgifter om utfallens spridning. Att

försummar data som kunde ha bidragit till en tillförlitligare sammanvägning
(förutsatt att de hanterats på rätt sätt).
Ett möjligt alternativ kan vara att före metaanalysen slå samman inbördes beroende resultat genom medelvärdesberäkningar som tar hänsyn till korrelationen mellan resultaten. Är korrelationskoeﬃcienterna inte kända måste man i så
fall anta värden för dem [25].
En numera vanligare utväg är att inkorporera beroendena i den statistiska modell som används för metaanalysen [72]. Anta exempelvis att man i metaanalysen
vill inkludera mer än ett resultat per studielokal (för att det finns tidsserier eller
data från flera olika studieobjekt på samma lokal), men att alla resultat från en
given lokal kan betraktas som skattningar av ett och samma sanna värde. I så fall
kan man använda en blandeﬀektmodell där studielokalen anges som slumpfaktor
(random factor) [73]. Resultat från olika studielokaler hanteras då som skattningar av olika sanna värden (som i en slumpeﬀektmodell), medan resultat från
samma lokal hanteras som i en fasteﬀektmodell (se ruta 7.2). Analysen särskiljer
resultatens spridning inom en lokal från spridningen mellan olika lokaler.
På liknande sätt går det också att i analysmodellen ta hänsyn till mer komplexa beroenden mellan enskilda resultat, men en förutsättning är att utvärderingsgruppen har tillgång till god statistisk kompetens.

”rekonstruera” spridningsmått med ledning av p-värden från signifikanstester som utförts av artikelförfattarna kan ibland vara ett sätt att åtgärda en sådan situation (se s. 55); ett annat kan vara imputering av antagna
spridningsmått (se s. 52). Oftast räcker dock ingen av de möjligheterna för
att hjälpa upp situationen.
Ett tänkbart alternativ kan då vara att vikta studieresultaten utgående
från något annat än deras spridning, exempelvis antalet replikat (n) eller
något mått på studiernas validitet [75]. Ytterligare en möjlighet, om inget
annat fungerar, är att göra helt oviktade sammanvägningar. Analysresultaten blir då mindre tillförlitliga än vid regelrätt (viktad) metaanalys, men de
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kan ändå ha ett värde jämfört med alternativet att helt avstå från kvantitativ analys.
När EviEM genomförde en systematisk utvärdering av hur slåtter och
liknande åtgärder längs vägrenar påverkar den biologiska mångfalden visade sig bara 37 % av de inkluderade studierna ha redovisat uppgifter om
resultatens spridning. Resultaten skilde sig dessutom kraftigt mellan olika
studier. Varken imputering eller användning av p-värden bedömdes därför som realistiska alternativ. I stället vägdes tillgängliga eﬀektstorlekar
samman dels i oviktad form, dels med en viktning som byggde på antalet
replikat och provytornas storlek. De sammanvägda eﬀektstorlekarnas statistiska signifikans beräknades med hjälp av t-test [28].
Studier av hur en viss behandling har påverkat ”mångdimensionella”
företeelser (exempelvis florans eller faunans artsammansättning) utnyttjar inte sällan olika ordinationsmetoder såsom principalkomponentanalys
(PCA), korrespondensanalys (CA) eller multidimensionell skalning (MDS).
Resultaten av sådana analyser kan vara svåra att tolka och ännu svårare att
väga samman. I allmänhet visar de dock huruvida behandlingen har medfört signifikanta förändringar eller ej. Detta möjliggör jämförelser mellan
studier som visade sådana förändringar och de som inte gjorde det – skilde
sig behandlingen eller studieobjektens egenskaper mellan de två grupperna av studier?
Jämförelser av sistnämnda slag gjordes exempelvis i EviEM:s utvärdering av hur reglering av hovdjursbete påverkar skogens flora och fauna.
I studier där undervegetationens artsammansättning skilde sig signifikant
mellan betade och obetade försöksytor hade betesregleringen pågått signifikant längre tid (i genomsnitt 18 år) än i studier som inte visade någon tydlig skillnad i artsammansättning (där hade betet i genomsnitt varit reglerat
i 7 år) [55].

Känslighetsanalyser
Systematisk utvärdering är en verksamhet som följer strikta regler, men det
finns likväl många möjligheter att välja väg under resans gång. Det är sällan givet vilka principer man ska följa exempelvis för inkludering eller uteslutning av studier och enskilda studieresultat, eller för valet av statistisk
analysmetodik. Genom känslighetsanalyser kan man undersöka i vad mån
analysresultaten har påverkats av sådana vägval.
Ett sätt att genomföra känslighetsanalyser är att upprepa metaanalyserna med alternativa val av exempelvis viktning eller typ av eﬀektstorlek (se s.
66 resp. 57–58), olika antaganden om korrelationer mellan utfallsdata (se s.
55) eller olika metoder för rekonstruktion eller imputering av oredovisade
spridningsmått (se s. 52).
Ett annat sätt är att utföra metaanalyser både med och utan vissa kategorier av studier eller studieresultat. Man kan exempelvis undersöka vad
det gör för skillnad att utelämna studier som inte bedömts ha hög validitet,
studier som genomförts på ett avvikande sätt eller uppvisar avvikande resultat, studier utförda i vissa regioner, eller enskilda större studier som har
ett dominerande inflytande på analysresultaten.
Har sådana förändringar en påtaglig inverkan på analysresultatens statistiska signifikans, eller medför de att den sammanvägda eﬀektstorleken
byter tecken eller blir påtagligt större eller mindre? Om så inte är fallet bör
man kunna betrakta resultaten som robusta [76].

Analys av publiceringsskevhet
I kapitlet om kritisk värdering nämndes ett antal typer av systematiska fel
eller skevheter som kan leda till att enskilda studier och deras resultat blir
missvisande. Oavsett om de enskilda studierna är behäftade med sådana
fel eller ej skulle också själva urvalet av studier i en utvärdering kunna vara
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skevt. Publiceringsskevhet, dvs. tendensen att statistiskt signifikanta resultat är överrepresenterade i litteraturen (se s. 22), är sannolikt det viktigaste
upphovet till fel av sistnämnda slag.
Om en systematisk utvärdering innefattar en kvantitativ syntes av data
från olika studier bör den därför också undersöka om analysresultaten kan
vara påverkade av publiceringsskevhet. Det redskap som oftast används för
sådana undersökningar är trattdiagrammet (se figur 7.4), ett diagram som
för varje studie visar sambandet mellan eﬀektstorleken och ett mått på resultatets precision, exempelvis medelvärdets medelfel eller något mått som
bygger på antalet replikat (n) ****. Här skulle publiceringsskevhet kunna avslöja sig i form av en skev fördelning av utprickade data. Det kan visa sig att
studier som har låg precision (i allmänhet på grund av att studieobjekten
varit få) i genomsnitt har rapporterat större eﬀektstorlekar än studier med
hög precision. Orsaken kan vara (men behöver inte nödvändigtvis vara) att
ett antal studier med låg precision har fallit bort – de har förblivit opublicerade eftersom de just på grund av sin låga precision inte har förmått visa
signifikanta resultat [25].
Med hjälp av exempelvis Eggers test kan man undersöka huruvida skevheten i ett trattdiagram är statistiskt signifikant eller ej. Både trattdiagram
och tester kan enkelt åstadkommas med hjälp av metafor eller liknande
programvara. En förutsättning för att resultaten ska bli meningsfulla är
dock att studierna är tillräckligt många (åtminstone något tiotal).
En annan möjlighet är att jämföra resultat publicerade i akademisk
litteratur med resultat hämtade från grå litteratur eller opublicerade data.

Om de förstnämnda resultaten i genomsnitt visar på större eﬀekter än de
sistnämnda skulle det kunna bero på publiceringsskevhet i den akademiska litteraturen [25].
I många systematiska utvärderingar nöjer man sig med att utgående
från trattdiagram (eventuellt i kombination med Eggers test) avgöra huruvida det finns tecken på publiceringsskevhet eller ej. Om sådana tecken är

2

**** I trattdiagram används ofta medelvärdets medelfel (SE) som mått på precisionen hos en eﬀektstorlek (medelfelet blir mindre och precisionen därmed högre ju
fler observationer resultatet bygger på). Om eﬀektstorleken angivits som standardiserad medelvärdesdiﬀerens (SMD) är det dock olämpligt att använda medelfelet i
trattdiagrammet, eftersom SE och SMD inte är oberoende av varandra [77]. I sådana
fall är det bättre att använda ett mått som bygger på antalet replikat, exempelvis 1/√n.

Det här trattdiagrammet uppvisar en viss skevhet. Studier som har låg precision (dvs. de som
har stort medelfel och därför ﬁnns nedtill i diagrammet) ligger företrädesvis till höger, vilket
innebär att de har rapporterat mer positiva eﬀekter än studierna med hög precision längst
upp i diagrammet. En tänkbar orsak är att studier med låg precision som inte funnit signiﬁkant
positiva eﬀekter i en del fall har förblivit opublicerade.
– Från EviEM:s utvärdering av hur åkerjordens kolinnehåll påverkas av jordbearbetning [18].

Figur 7.4. Exempel på trattdiagram
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synliga finns det emellertid också skäl att försöka bedöma huruvida skevheten har påverkat utvärderingens analysresultat, och i så fall på vad sätt.
Det finns flera metoder för sådana bedömningar, men det kanske bästa
och mest åskådliga sättet är att ta fram ett kumulativt skogsdiagram. Överst
i ett sådant diagram återges resultatet från studien med högst precision,
därefter följer det sammanvägda resultatet från studierna med högst och

näst högst precision, och så vidare. Om det sammanvägda resultatet inte
stabiliserar sig efter hand utan ”driver iväg” när studier med allt lägre precision tas med kan det tolkas som att de sistnämnda studierna inte bidrar på
ett rättvisande sätt till genomsnittsresultatet. Kanske ger en sammanvägning av högprecisionsstudierna i så fall en bättre bild av den sanna eﬀekten
än sammanvägningen av samtliga studier [25].
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8

Resultatredovisning

Ett av de grundläggande krav som varje systematisk utvärdering
eller kartläggning måste uppfylla är att alla litteratursökningar,
bedömningar och analyser som görs under arbetets gång ska
dokumenteras i detalj. Har utvärderingsgruppen hela tiden agerat
i enlighet med det kravet bör det vara förhållandevis okomplicerat
att skriva slutrapporten från projektet – det mesta av underlaget
finns då redan framme.
Å andra sidan kan redovisningen bli tämligen omfattande i jämförelse med en vanlig vetenskaplig artikel, och även jämfört med en
konventionell litteraturstudie. Det bidrar till att rapporten kan bli
svårforcerad för alla utom de mest insatta. Utvärderingsresultaten
måste därför också sammanfattas i mer lättillgänglig form för att
kunna nå en bredare publik, inte minst bland dem som har möjlighet att omsätta resultaten i praktisk miljövård.

Bakgrunds- och metodbeskrivningen
I likhet med genomförandeplanen bör slutrapporten inledas med en bakgrundsbeskrivning och en redovisning av utvärderingens syfte och frågeställningar (se tabell 8.1). I praktiken kan denna introduktion ofta kopieras
mer eller mindre oförändrad från genomförandeplan till slutrapport – båda
dessa publikationer handlar ju om samma utvärderingsprojekt, om än i olika faser. Ett alternativ kan vara att slutrapporten innehåller en förkortad

version av introduktionen och hänvisar till planen för en fylligare version.
Skulle utvärderingens syfte och frågeställningar i något avseende ha förändrats sedan projektet planerades måste detta dokumenteras och motiveras i slutrapporten.
Även metodbeskrivningen kan åtminstone delvis kopieras från genomförandeplanen, men i de flesta fall finns anledning till kompletteringar. De
avsnitt som i planen var kortfattade och preliminära måste i slutrapporten ersättas med detaljerade beskrivningar av hur arbetet faktiskt utfördes. Eventuella avvikelser från den metodik som ursprungligen planerades
måste redovisas, inklusive en motivering av varför förändringen genomfördes.

Resultatdelen – beskrivningen av underlaget
En systematisk utvärdering eller kartläggning är en studie av litteratur
som är relevant för den aktuella frågeställningen. En beskrivning av vad
sökningarna efter sådan litteratur resulterade i bör därför inleda slutrapportens resultatredovisning. Antalet artiklar som identifierades under
litteratursökningarna bör återges i ett flödesdiagram (se figur 4.1), liksom
antalet artiklar som sedan i olika steg sållades bort. Skälen för bortsållningen kan anges i diagrammet eller i en separat tabell.
Mer detaljerad information om varje enskild litteratursökning ges
lämpligen i en bilaga (se s. 33–35). En lista över alla artiklar som uteslutits
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Tabell 8.1. Viktiga inslag i slutrapporter från systematiska utvärderingar eller kartläggningar
Se beskrivning
på angivna
sidor i denna
handbok

Avsnitt

Innehåll

Bakgrund

Se motsvarande avsnitt i tabell 2.1.

70

Syfte och metodik

Se motsvarande avsnitt i tabell 2.1.
Slutrapporten ska beskriva det syfte och den
metodik som faktiskt tillämpats. Eventuella
avvikelser från genomförandeplanen ska
dokumenteras och motiveras.
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Översikt över resultat av litteratursökning och
litteratursållning

33–35, 39–41,
70

Resultat
– identiﬁering
av underlag

I bilaga: Detaljerad förteckning över litteratursökningarna (källa, sökdatum, sökdatum,
antal träﬀar, hantering av träﬀarna)
I bilaga: Fullständiga förteckningar över artiklar som uteslutits vid fulltextsållning, artiklar
som eftersökts i fulltext men inte påträﬀats,
samt (i förekommande fall) studier/artiklar som
uteslutits vid kritisk värdering)

Innehåll

Resultat
– datasyntes
(endast i systematisk
utvärdering)

Översikt över resultat av metaanalyser (inkl.
metaregressioner) och/eller andra former av
kvantitativ (eller kvalitativ) datasyntes

Översikt över ev. känslighetsanalyser och
analyser av publiceringsskevhet

72–76

I bilaga: Narrativ tabell med metadata om
varje inkluderad studie (i systematisk utvärdering även med kortfattade resultat från varje
studie)

72–75

56
67–69, 77

I bilaga: Fullständig redovisning av ev. känslighetsanalyser och analyser av publiceringsskevhet

40, 48

Översikt över inkluderade artiklar (publiceringsår, publiceringsform etc.) samt inkluderade studier (studielokaler, studiedesign,
behandlingstyper, utfallstyper, validitet etc.),
i systematisk utvärdering ev. också mycket
översiktlig beskrivning av studieresultat

58–67, 76–77

I bilaga: Fullständig redovisning av metaanalyser (inkl. metaregressioner) och/eller
andra former av kvantitativ (eller kvalitativ)
datasyntes
I bilaga: Extraherade data (utfallstabell) som
använts för datasyntesen

34

I huvudrapport eller bilaga: Fullständig förteckning över inkluderade artiklar
Resultat
– narrativ syntes

Avsnitt

Se beskrivning
på angivna
sidor i denna
handbok

Diskussion

Bl.a. kunskapsluckor, begränsningar i
kunskapsunderlag och utvärderingsmetodik,
orsaker till heterogenitet etc.

Slutsatser

Slutsatser riktade till beslutsfattare och
praktiker samt slutsatser angående fortsatt
forskning

77–78

78

Mer fullständiga checklistor över vad slutrapporter ska innehålla för att uppfylla CEE:s normer
för systematiska utvärderingar och kartläggningar har publicerats inom ramen för det s.k.
ROSES-initiativet [24].
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vid fulltextsållningen bör redovisas i en annan bilaga (med orsaken till uteslutningen angiven i varje enskilt fall). I anslutning till den listan bör man
också förteckna artiklar som passerade sållningen på titel- och sammanfattningsnivå men som inte kunnat påträﬀas i fulltext. Har artiklar (eller
studier) uteslutits i samband med kritisk värdering bör även dessa förtecknas i en bilaga.
En fullständig förteckning över alla inkluderade artiklar bör om möjligt
finnas med i slutrapportens huvuddel. Blir förteckningen alltför lång kan
man dock behöva lägga den i en bilaga eller nöja sig med att artiklarna
nämns i den narrativa tabellen (se nästa avsnitt).

tensitet och varaktighet var fördelade, och vilka slags utfall som rapporterats (se tabell 8.2). Också resultaten av en eventuell kritisk värdering bör
beskrivas här i översiktlig form.
Den centrala beståndsdelen i en narrativ syntes brukar utgöras av en
narrativ tabell som redovisar individuella metadata om varje inkluderad
studie, såsom var, när och hur studien har utförts, var den är publicerad

Figur 8.1. Redovisning av publiceringsår
för granskade och inkluderade artiklar

1928-1932

Resultatdelen – den narrativa syntesen
En narrativ (berättande) syntes – dvs. en översiktlig beskrivning av det
identifierade kunskapsunderlaget – är en viktig del av slutrapportens resultatredovisning. I en systematisk kartläggning utgör den narrativa syntesen i själva verket den huvudsakliga resultatredovisningen, och samma sak
gäller de systematiska utvärderingar där en kvantitativ syntes inte kunnat
genomföras.
Den narrativa syntesen kan inledas med översiktlig statistik (i text,
tabeller och/eller diagram) över de inkluderade artiklarna, såsom när de
publicerats (se figur 8.1), var de publicerats (i akademiska tidskrifter eller
olika former av grå litteratur) och på vilka språk de är skrivna.
På motsvarande sätt bör också översiktlig statistisk eller grafisk information om de inkluderade studierna presenteras. Redovisningen bör ange
var studierna genomfördes (en karta över studielokalerna ger god överblick), vad som karakteriserade studielokalerna (hur de var fördelade mellan olika typer av klimat, vegetation, markanvändning, jordarter e.d.), hur
studierna var upplagda (exempelvis fördelningen mellan BA-, CI- och BACIstudier), vilka slags behandlingar som studerats, hur behandlingarnas in-

1933-1937

Passerat sammanfattningssållning, utesluten vid fulltextsållning

1938-1942

Passerat fulltextsållning, utesluten vid kritisk värdering
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Passerat kritisk värdering (inkluderad i utvärderingen)
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Diagrammet visar att nyare litteratur i högre utsträckning än äldre studier förblev inkluderad efter fulltextgranskning och kritisk värdering. Från EviEM:s utvärdering av renbeteseﬀekter [39].

73
Tabell 8.2. Redovisning av antal studier av olika kombinationer av interventioner och utfall

Andra ryggradslösa djur

Leddjur utom insekter

Insekter utom skalbaggar

Marklevande skalbaggar

Vedlevande skalbaggar

31

3

1

34

16

9

10

13

3

30

227

36

34

4

0

19

10

7

16

14

1

22

229

Partiell avverkning

48

4

7

73

153

113

37

26

12

26

49

10

3

29

25

17

38

34

3

15

311

Röjning av undervegetation

7

0

0

7

35

27

4

4

2

3

7

0

0

4

3

3

5

5

0

9

57

Fullständig borttagning av markvegetation

0

0

0

0

2

7

5

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Borttagning eller tillförsel av förna

0

0

0

0

4

17

5

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

5

20

Skapande av död ved

2

0

4

16

21

9

3

2

10

0

6

0

0

31

1

5

6

4

0

0
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Tillförsel av död ved (från annat håll)

Alla

12

11

Invasiva arter

15

13

Andra skalbaggar

7

26

Reptiler

11

113

Groddjur

105

129

Fåglar

123

55

Däggdjur

60

4

Svampar

7

1

Lavar

1

57

Mossor

Kärlväxter utom träd

34

Gallring

Död ved

Bränning

Mikromiljöer i träd

Träd

Vertikal beståndsstruktur

Horisontell beståndsstruktur

Studerad artgrupp eller indikator på biologisk mångfald
Intervention

0

0

0

3

3

1

1

1

5

0

0

0

1

11

1

2

3

1

0

0

19

18

0

1

8

84

110

18

12

5

9

13

3

2

2

15

7

18

12

5

15

157

Slåtter

0

0

0

0

6

8

0

2

0

0

2

0

0

0

1

0

1

1

0

3

10

Skottskogsbruk

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

4

Reglering av bete

Hamling

0

0

1

0

2

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Trädplantering under beﬁntligt trädskikt

4

0

0

3

13

16

6

1

2

3

0

2

0

0

3

1

3

5

1

2

25

(Åter)införsel av arter (utom träd)

0

0

0

0

4

7

0

0

1

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

6

11

Bekämpning av främmande/invasiva arter

0

0

0

0

10

14

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

2

3

0

12

21

Hydrologiska ingrepp

0

0

0

1

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

13

71 115

17

6

78

54

36

75

64

13

69

812

Andra interventioner (kalkning, användning av ogräsmedel etc.)
Alla interventioner

0

0

0

1

5

9

2

1

3

115

5

18

153

401

373

88

56

52

Tabellen visar antalet studier i EviEM:s kartläggning av aktiv skogsskötsel (se ﬁgur 8.2) som rapporterat om olika kombinationer av interventioner och utfall [35]. Sammanställningar i matrisform
av det här slaget är särskilt relevanta just i systematiska kartläggningar.
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(gärna med en länk till artikeln), samt vilka slags behandlingar och utfall
den har rapporterat om. Har studierna genomgått kritisk värdering bör
också bedömningarna av deras validitet återges här.
Den tabell där extraherade metadata ursprungligen registrerades (se s.
49–51) kan oftast med bara smärre justeringar och kompletteringar tjänstgöra som narrativ tabell. Blir tabellen för stor för att rymmas i slutrapportens huvuddel får den läggas i en bilaga. Detaljerade förklaringar till ta-

bellkolumnernas innehåll och till eventuella koder som använts bör ges i
anslutning till tabellen.
Förutom i tabellform kan uppgifterna om de enskilda studierna också presenteras med hjälp av något geografiskt informationssystem (GIS).
En enkel GIS-applikation möjliggör redovisning i kartform av studiernas
geografiska fördelning, och den kan på så sätt förbättra överblicken över
kunskapsunderlaget (se figur 8.2). Den kan göra särskild nytta i systematis-

Figur 8.2. Redovisning av insamlat kunskapsunderlag med hjälp av GIS

I EviEM:s systematiska kartläggning av hur aktiv skötsel av skyddad skog påverkar den biologiska mångfalden redovisades metadata om de 812 inkluderade studierna med hjälp av en
GIS-applikation som prickar ut studielokalerna på en zoombar karta [35, 78]. Genom att klicka

på någon av prickarna kan man få fram alla registrerade metadata om den studie som genomförts där. Applikationen utvecklades med programvara från företaget eSpatial. Liknande
redovisningar kan tas fram med hjälp av exempelvis Google Maps.
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ka kartläggningar, där den narrativa syntesen normalt utgör den viktigaste
slutprodukten och där antalet inkluderade studier ofta är stort.
I en systematisk utvärdering sammanfattar den narrativa tabellen också relevanta utfallsdata (resultat) från varje enskild studie (se tabell 8.3).
Redovisningen kan baseras på artikelförfattarnas presentation av de egna
studieresultaten och/eller på utvärderingsgruppens analys av extraherade
data. Den bör däremot inte återge författarnas tolkningar av resultaten.

Ju mer enhetlig resultatredovisningen kan göras, desto överskådligare blir den. Man kan exempelvis så långt det är möjligt återge resultaten i
form av eﬀektstorlekar av en och samma typ (se s. 57–58), eller som mått
på eﬀekternas statistiska signifikans. Mest informativt är att redovisa både
eﬀekternas storlek och deras signifikans (eftersom en uppmätt eﬀekt kan
vara stor utan att vara statistiskt signifikant, och vice versa). Vid sidan om
redovisningen av resultat i tabellform kan den narrativa syntesen i en syste-

Tabell 8.3. Narrativ resultatredovisning i tabellform
Citation

Interventions

Eﬀects of interventions

Auestad et al. (2011)

Mowing (1/year with hay removal, 2/year with/without hay
removal, or no mowing)

All treatments (including no mowing) increased the species richness of vascular plants.
Not clear if eﬀects of mowing treatments diﬀered signiﬁcantly from those of no mowing.

Bagavathiannan et al. (2010)

Mowing (2/year vs. no mowing)

Mowing vs. no mowing:
Medicago sativa, density in soil seedbank: NS

Barker & Prostak (2008)

Burning (with hand-held torch until all vegetation was
destroyed, vs. no burning)

Burning vs. no burning:
Vegetation, biomass: NS

Bele & Nilsen (2009)

Mowing (mainly 2/year, early/late,
with/without hay removal, or no mowing)

Signiﬁcance of published results unclear

Camp & Best (1993)

Burning (vs. no burning)

Burning vs. no burning:
Graminoids (all), cover: —
Bromus inermis, Poa pratensis, Spartina pectinata, Andropogon gerardi, Carex spp.,
Elymus canadensis, Agropyron repens and Phalaris arundinacea, cover: NS
Forbs, cover: NS

Charvat et al. (2000)

Mowing (vs. no mowing) x Burning (vs. no burning)

Treatment (mowing, burning, mowing + burning) vs. no treatment:
Vegetation (native species), cover: NS
Vegetation (exotic species), cover: NS

Chaudron et al. (2016a)

Mowing (early vs. late)

Mowing, early vs. late:
Standing vegetation, species richness: NS
Seed rain, species richness: —

I det här utdraget ur en narrativ tabell ﬁnns kortfattade resultatredovisningar i kolumnen till höger. Uppgifterna kommer från EviEM:s utvärdering av hur vegetationsborttagning på vägrenar
påverkar den biologiska mångfalden [28]. Eftersom både interventioner och utfallsmått skilde

sig mellan studierna sammanfattades resultaten som mått på eﬀekternas statistiska signiﬁkans – signiﬁkant ökning (+), signiﬁkant minskning (–) eller ingen signiﬁkant förändring (NS).
Om utfallsmåtten varit mer enhetliga hade det funnits skäl att också ange eﬀekternas storlek.
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Figur 8.3. Narrativ resultatredovisning i graﬁsk form

Resultatdelen – datasyntesen
Systematiska utvärderingar som innefattar kvantitativ datasyntes genomför ofta långa serier av metaanalyser och andra slags statistiska bearbetningar. I slutrapporten kan merparten av detta material (skogsdiagram,
metaregressioner m.m.) behöva placeras i en bilaga, men rapportens huvuddel bör i så fall sammanfatta syntesresultaten i text, tabeller och/eller
diagram.
Figur 8.4. Graﬁsk sammanfattning av metaanalyser
Effekter på vegetation av hovdjursbete
Abundans

En av EviEM:s systematiska utvärderingar handlade om hur utfasningen av perﬂuorerade
alkylerade ämnen har förändrat halterna av sådana ämnen i människa och miljö [50]. Tillgängliga resultat var alltför heterogena för att kunna sammanfattas i en kvantitativ syntes, men i
den narrativa syntesen presenterades de i diagram av det här slaget.

matisk utvärdering också innefatta beskrivningar i text eller bild av mönster som framträder i extraherade resultat (se figur 8.3). Ett sätt att skapa
överblick över resultaten är att presentera dem i skogsdiagram där man avstått från att göra sammanvägningar (jfr. ruta 7.4).
Något man dock måste undvika är ”rösträkning”, dvs. att försöka utläsa
något ur antalet studier vars resultat pekar i en viss riktning (t.ex. hur
många studier som funnit signifikant positiva eller negativa eﬀekter). En
analys av det slaget blir missvisande eftersom den inte tar hänsyn till att
studier kan ha varierande (och ofta bristfällig) förmåga att påvisa signifikanta eﬀekter; inte heller tar den hänsyn till att studierna kan ha olika validitet. Den ger dessutom ingen uppfattning om eﬀekternas storlek [25, 79].

Artrikedom

n

n

Undervegetation (all)

65 (46)

48 (32)

Vedartad undervegetation (all)

73 (47)

31 (11)

4 (4)

24 (7)

Ungträd (höjd > 1,5 m)
Ungträd/plantor (ospecificerade)

29 (14)

Stora trädplantor (0,3-1,5 m)

5 (3)

Små trädplantor (< 0,3 m)

9 (6)

Buskar

38 (20)

19 (4)

Gräsartade växter

54 (32)

16 (4)

Örter

42 (22)

21 (6)

Mossor

21 (21)
SMD

SMD = Standardiserad
medeldifferens mellan data
för högt och lågt betestryck

-1
Negativ
effekt
av bete

0

1
Positiv
effekt
av bete

9 (9)
-1
Negativ
effekt
av bete

0

1
Positiv
effekt
av bete

Här sammanfattas resultaten av 17 metaanalyser i ett och samma diagram. De blå symbolerna markerar sammanvägda eﬀektstorlekar. Symbolernas bredd anger 95% konﬁdensintervall – om de skär den röda nollinjen är eﬀekterna inte signiﬁkanta. Siﬀrorna till höger (n)
anger antalet enskilda jämförelser som ligger till grund för sammanvägningarna, med antalet
oberoende studielokaler inom parentes. Figuren är hämtad från en populärvetenskaplig sammanfattning av EviEM:s systematiska utvärdering av skogsbete [80].
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Redovisningen kan exempelvis inledas med en översikt över sammanvägda eﬀektstorlekar, för att sedan övergå till analyser av olika eﬀektmodifierares inverkan. Ett sätt att sammanfatta en serie metaanalyser kan vara
att återge de sammanvägda eﬀektstorlekarna i ett och samma diagram (se
figur 8.4). Resultat av metaregressioner kan sammanfattas i ett diagram
som anger i vad mån analyserna påvisade signifikanta samband (se figur
8.5). Även känslighetsanalyser och analyser av publiceringsskevhet bör
sammanfattas i slutrapportens huvuddel.
Figur 8.5. Graﬁsk sammanfattning av metaregressioner
Effekter på vegetation av hovdjursbete: Inverkan av betets varaktighet och intensitet
Abundans

Betets
varaktighet

Undervegetation (all)

Djurtäthet

*
*

Vedartad undervegetation

Djurbiomassa

*

”Djurår”

”Djurbiomassaår”

**
*

*

Ungträd
Buskar

*
*

Gräsartade växter
Örter

*

Effekterna allt mer positiva när betets varaktighet eller intensitet ökar
Ingen signifikant ändring av effekterna när betets varaktighet eller intensitet ökar
Effekterna allt mer negativa när betets varaktighet eller intensitet ökar

*
*
**
* **

p < 0,05
p < 0,01
p < 0,001

Diagrammet sammanfattar resultaten av 30 metaregressioner som anger hur olika grupper av
vegetation påverkas av vissa aspekter på hovdjursbete: betets varaktighet och fyra olika mått
på dess intensitet: djurtäthet, djurbiomassa, ”djurår” (djurtäthet × varaktighet) och ”djurbiomassaår” (djurbiomassa × varaktighet). Signiﬁkanta samband är markerade med asterisker.
Figuren är hämtad från en populärvetenskaplig sammanfattning av EviEM:s systematiska
utvärdering av skogsbete [80].

Diskussionsavsnittet
I den diskussion som normalt följer på resultatredovisningen kan man kort
sammanfatta resultaten och föra ett resonemang kring hur de kan och bör
tolkas. På vilka områden visade det sig finnas gott om underlag, och på vilka
områden finns det kunskapsluckor? Har de befintliga studierna i betydande utsträckning systematiska fel eller brister i design eller redovisning som
kan göra dem svårtolkade? Är det sannolikt att det identifierade kunskapsunderlaget har påverkats av begränsningar hos själva utvärderingen (eller
kartläggningen), såsom att litteratursökningarna inte var heltäckande och
att de därför kan ha missat väsentlig information?
I en systematisk kartläggning kan diskussionen eventuellt utmynna i
ett eller flera förslag på delämnen som förefaller lämpade för full systematisk utvärdering, baserat på (1) att de visat sig vara väl täckta av underlag,
(2) att de är av vetenskapligt intresse och (3) att de bedöms vara relevanta
för tilltänkta avnämare.
I en systematisk utvärdering som innefattar kvantitativ datasyntes bör
diskussionen inte bara utgå från de sammanvägda eﬀektstorlekarnas statistiska signifikans – väl så väsentligt är att diskutera huruvida signifikanta eﬀekter också är stora nog att ha påtaglig betydelse för människa eller
miljö.
Frånvaro av statistiskt signifikanta eﬀekter kan dessutom inte tolkas
som belägg för att eﬀekter faktiskt saknas. Om utvärderingsresultaten är
osäkra (på grund av litet underlag och/eller stor heterogenitet bland enskilda studier) skulle de studerade eﬀekterna kunna ha påtaglig betydelse utan
att de för den skull framträder som statistiskt signifikanta.
Studieresultatens heterogenitet bör också tas upp till diskussion. Verkar heterogeniteten till stor del vara orsakad av skillnader mellan olika studielokaler, olika slags studiedesign eller något annat? Det kan även vara intressant att jämföra utvärderingens resultat med de slutsatser som dragits
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av tidigare utvärderingar (systematiska eller ej) inom samma område (se
tabell 8.4).
Ofta kan det därtill vara lämpligt att i diskussionen framhålla att utvärderingen inte belyser alla aspekter på den frågeställning som studerats.
Systematiska utvärderingar av exempelvis miljövårdsåtgärder fokuserar
i allmänhet på huruvida åtgärderna får avsedd eﬀekt, medan oavsiktliga
eﬀekter på andra miljöaspekter faller utanför frågeställningen. Även ekonomiska, etiska och sociala aspekter lämnas ofta utanför utvärderingar på
miljövårdsområdet (vilket åtminstone delvis kan bero på bristande eller
obefintligt underlag i litteraturen).

Tabell 8.4. Exempel på jämförelse med tidigare utvärderingar

Ref.

Stöds av
denna
utvärdering

Utﬁskning ökar vattnets siktdjup

1, 2, 3, 4

Ja

Utﬁskning minskar vattnets klorofyllhalt

1, 2, 3, 4

Ja

3, 4

Ja

Ökad utﬁskning förstärker biomanipuleringens eﬀekter

2, 3, 4

Ja

Utsättning av rovﬁsk är mindre eﬀektiv än utﬁskning av
plankton- eller bottenätande ﬁsk

1, 5

Ja

Biomanipulering är mer eﬀektiv i grunda sjöar

Slutsatser i tidigare utvärderingar

Utﬁskning minskar mängden cyanobakterier

5, 6

Nej

Biomanipulering är mer eﬀektiv i små sjöar

5

Ja

Biomanipulering är mindre eﬀektiv i sjöar med hög fosforhalt före ingreppet

6

Nej

I EviEM:s systematiska utvärdering av biomanipulering (borttagning eller utsättning av ﬁsk)
jämfördes utvärderingsresultaten med vad sex tidigare utvärderingar i samma ämne hade
kommit fram till [23].

Slutsatserna
I ett kort avslutande avsnitt bör utvärderingsgruppen på grundval av sina
resultat formulera slutsatser, dels med adress till beslutsfattare och praktiker inom det berörda området, dels angående fortsatt forskning.
De slutsatser som riktas till beslutsfattare och praktiker bör i kortfattade och neutrala ordalag sammanfatta resultat som i något avseende är policyrelevanta. Exempelvis kan de ange i vad mån utvärderingen funnit stöd
för att en undersökt miljövårdsåtgärd har avsedd eﬀekt, och under vilka
omständigheter åtgärden förefaller vara mer eller mindre eﬀektiv. Slutsatserna bör inte uttryckas som rekommendationer, bl.a. eftersom utvärderingen sannolikt inte har kunnat täcka alla relevanta aspekter på frågan.
I stället bör de utformas och utnyttjas som underlag för eventuella beslut
som kan komma att fattas av exempelvis myndigheter eller andra intressenter.
Slutsatserna angående fortsatt forskning kan handla om huruvida det
finns anledning att fylla eventuella kunskapsluckor som utvärderingen har
identifierat. De skulle också kunna ge rekommendationer för hur studier
bör läggas upp och redovisas för att bli mer användbara i systematiska utvärderingar och liknande sammanställningar. Flera av EviEM:s utvärderingar har påpekat behov av mer enhetlig studiedesign, mer långsiktiga
studier, förbättrad dokumentation av studielokaler, statistisk bearbetning
och annan metodik, samt fullständigare redovisning av resultaten.

Publicering av slutrapporten
När slutrapporten finns framme i utkast kan det vara en god idé att låta utomstående granska den innan den publiceras. EviEM vände sig i det skedet
till de intressenter som i utvärderingsarbetets inledningsskede bidrog med
synpunkter på genomförandeplanen (se s. 12 och 18). De erbjöds möjlighet
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att även kommentera slutrapporten, men de uppmanades då att fokusera
på huruvida resultaten var presenterade tydligt nog, inte på hur utvärderingen genomförts eller vilka slutsatser som dragits.
Enligt CEE:s normer för systematiska utvärderingar och kartläggningar
inom miljövårdsområdet ska slutrapporten från ett sådant projekt också
genomgå referentgranskning (peer review) innan den publiceras. Många
slutrapporter av det slaget publiceras i CEE:s egen tidskrift, Environmental
Evidence. Ett alternativ kan vara att vända sig till mer välkända facktidskrifter inom ekologi- och miljövårdsområdet, men deras redaktörer och granskare är inte alltid vana att bedöma manuskript som bygger på systematiska
utvärderingar eller kartläggningar. Dessutom är långt ifrån alla tidskrifter
beredda att publicera artiklar av den längd och omfattning som oftast kännetecknar sådana utvärderingar.

resultat och slutsatser. Sist beskrevs metodiken i korta ordalag. Såväl systematiska kartläggningar som utvärderingar presenterades också i korthet på
tvåsidiga faktablad, utgivna på svenska och engelska (se figur 8.6).
I samband med att slutrapporten från en utvärdering publicerades arrangerade EviEM i allmänhet ett informationsmöte med inbjudna intressenter och representanter för media. I några fall publicerades även en kortare videofilm om projektet på EviEM:s webbplats.
Figur 8.6. Faktablad om en av EviEM:s systematiska utvärderingar

Sammanfattning och kommunicering av resultaten
Slutrapporten från en systematisk utvärdering eller kartläggning innefattar i typiska fall en huvudtext på 20–30 sidor eller mer, och därtill kanske
5–10 mer eller mindre omfattande bilagor. Stora delar av materialet brukar
dessutom vara av så teknisk natur att det blir svårsmält för de flesta som
inte själva bedriver forskning inom det aktuella området. För att kunna nå
en bredare publik måste slutrapporten därför också sammanfattas och populariseras.
EviEM sammanfattade sina systematiska utvärderingar i form av broschyrer på 12–16 sidor, rikt illustrerade och utgivna på såväl svenska som
engelska. De inleddes med ett kort sammandrag av slutrapportens bakgrundsbeskrivning, följt av en relativt fyllig redogörelse för utvärderingens

Detta tvåsidiga faktablad beskriver EviEM:s utvärdering av skogsbete i korta ordalag [81].
Faktabladet gavs även ut på engelska.
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Ordförklaringar

Här återges handbokens definitioner av vissa begrepp som inte är helt entydiga
eftersom de i andra sammanhang kan användas i delvis annorlunda betydelse.

behandling Intervention (avsiktlig åtgärd) eller exponering för någon företeelse
(avsiktlig eller oavsiktlig). Begreppet kan alltså användas när det gäller såväl observationsstudier som experimentella studier.

replikat Sanna replikat utgörs av flera sinsemellan oberoende studieobjekt som utsätts för identiska behandlingar. Varje replikat möjliggör en oberoende observation
av utfallet av den aktuella typen av behandling.

eﬀekt Utfall av en behandling, jämfört med utfallet av en kontrollbehandling.

spridningsmått Mått på skillnaderna mellan resultaten av upprepade mätningar.
Varians, standardavvikelse, konfidensintervall och medelvärdets medelfel är olika
typer av spridningsmått.

eﬀektstorlek Kvantitativt mått på en eﬀekt; kan exempelvis uttryckas som skillnaden eller kvoten mellan utfallet av en behandling och utfallet av en kontrollbehandling.
grå litteratur Litteratur som inte är utgiven av ett kommersiellt förlag. Hit hör bl.a.
rapporter producerade av myndigheter, konsultföretag eller intresseorganisationer,
avhandlingar utgivna av akademiska institutioner samt handlingar från vetenskapliga konferenser.
heterogenitet Den spridning mellan olika studieresultat som orsakas av att de
sanna värden som studierna försökte skatta skilde sig från fall till fall. Den totala spridningen mellan resultaten beror förutom på denna heterogenitet också på
slumpartade skillnader mellan studieobjekten.
metaanalys Statistisk sammanvägning av resultat från olika studier. I en regelrätt
metaanalys viktas de enskilda resultaten utgående från något mått på deras spridning.
pseudoreplikat Studieobjekt som alla har utsatts för en och samma enskilda behandling (t.ex. olika provtagningsytor inom samma försöksyta). Samma beteckning
kan användas för studieobjekt som utsätts för separata (men identiska) behandlingar men inte är oberoende av varandra (exempelvis för att de ligger intill varandra).
Upprepad provtagning av ett och samma studieobjekt före eller efter en behandling
kan betecknas som pseudoreplikering över tid.

studie Vetenskaplig undersökning. Om en sådan undersökning innefattar flera
delar som utnyttjar olika metodik kan dessa betraktas som skilda studier även om de
beskrivs i samma artikel. Det förekommer också att en och samma studie beskrivs i
flera olika artiklar, exempelvis genom att en ursprunglig redovisning följs av en senare publikation med nytillkomna data.
systematisk kartläggning Inventering av befintlig kunskap inom ett område,
kännetecknad av strikt standardiserad uppsökning och sållning av studier, följd av
beskrivning av de relevanta studiernas egenskaper och inriktning.
systematisk utvärdering Sammanställning av befintlig kunskap inom ett område,
kännetecknad av strikt standardiserad uppsökning, sållning och kritisk värdering
av studier, följd av syntes av studieresultaten, om möjligt med statistiska metoder
(metaanalys).
utfall Resultat av en enskild mätning, eller av en serie mätningar som utförts under samma betingelser (exempelvis upprepade mätningar av samma studieobjekt,
alternativt mätningar av olika studieobjekt som utsatts för identiska behandlingar).
utfallsmått Variabel som används för att beskriva en studerad egenskap hos ett
objekt (exempelvis kan mängden vegetation i ett område anges med flera olika utfallsmått, däribland täthet, biomassa och täckningsgrad).

Systematisk utvärdering av miljöfrågor. En handbok.
Systematisk utvärdering är en metod för sammanställning av kunskap på objektivast möjliga sätt. Den här
handboken är främst avsedd som praktisk vägledning
för personer som själva ska arbeta med systematisk
utvärdering på miljövårdsområdet. Inledningen, som
även riktar sig till myndigheter, intresseorganisationer

och andra som överväger att initiera en systematisk
utvärdering, förklarar i vilka sammanhang en sådan
utvärdering är lämplig, hur arbetet normalt bedrivs
och vilka resurser det kräver. Handboken bygger i stor
utsträckning på erfarenheterna från Mistras råd för
evidensbaserad miljövård (EviEM).

