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Vad händer denna eftermiddag?

 En påminnelse om:

 mänskliga tillkortakommanden och vilka följder det får för 

forskningsstudier

 Forskningsdesignens konsekvenser för översättning till praktiken

Hur man än vänder sig har man rumpan bak

 En presentation av en modell för hur forskningsevidens kan 

komma till nytta i praktiken: Evidensekvationen!



EVIDENS – VILKEN KÄNSLA VÄCKER 
DET HOS DIG? 
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Gå till menti.com, 

Skriv in kod 216521

Gör ditt val

216521



“Det är ju så komplext det här… Våra klienter, det är ju ofta

personer med multiproblematik, där flera processer, metoder

egentligen går in. Det är liksom inte bara evidensbaserade

metoder rörande psykiatri utan det är ju även missbruk, och så

de som dessutom har olika utvecklingsstörningar. Så det är inte

så jäkla enkelt. När man ändå ska ha en evidensbaserad

metodik som man jobbar efter.”
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”Jag har 20 års erfarenhet. 

(Jag har själv sett att det här 

fungerar.)”

”Du har INTE 20 års 

erfarenhet. Du har ETT års 

erfarenhet som du har 

upprepat 20 gånger!”
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Jag har 20 års erfarenhet. 

Jag har själv sett att det här 

fungerar.

Eller …

Har du ett års erfarenhet som du upprepat 20 gånger?

Hur vet du att det funkat?

Skulle något annat ha funkat ännu bättre?
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Att dra förhastade och felaktiga slutsatser om 

orsakssamband är mänskligt  

Vi ser samband som inte existerar

 Vi antar orsakssamband när det handlar om 

korrelationer

 Post Hoc, Ergo propter Hoc: vi misstar tidsordning 

som orsakssamband

 Placebo misstas som effekt av ekvation

 Spontan förbättring msistas som effekt av 

interventionen 

 Vi drar slutsatser baserat på små och snedvridna 

utfall

 Vi litar på auktoriteter, inte fakta

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



Människor har sätt att skydda det vi redan

tror är sant
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Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan.



Jag funkar så att jag behöver göra det till mitt eget. Även om man

kommit fram till något i forskningen, så kan jag avfärda det om jag inte 

erfarenhetsmässigt har sett det här, om det inte stämmer överens med min 

bild. Då kan man prata hur mycket man vill om evidens: Jag köper det inte. 

Men om det däremot bekräftar min erfarenhet så köper jag det med hull och 

hår

Chef i socialtjänsten

Mosson, R.,Hasson, H., Wallin, L., & von Thiele Schwarz, U. (2016). Exploring the role of line 

managers in implementing evidence-based practice in social services and older people care. British 

Journal of Social Work, 

Confirmation bias?



Confirmation bias?

“The concerned parent who 

seeks information about the 

risks of childhood 

immunizations will find more 

websites that perpetuate 

vaccine myths and 

recommend against 

vaccination than the parent 

who seeks information about 

the benefits of vaccination. “



Tidiga exempel på försök att bringa ordning:

Daniel 1:12-14

12 Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar, och låt giva 

oss grönsaker att äta och vatten att dricka. 

13 Sedan må du jämföra vårt utseende med de ynglingars 

som hava ätit av konungens mat; och efter vad du då 

anser må du göra med dina tjänare.»

14 Och han lyssnade till denna deras begäran och gjorde 

ett försök med dem i tio dagar. 

15 Och efter de tio dagarnas förlopp befunnos de vara 

fagrare att skåda och stadda vid bättre hull än alla de 

ynglingar som hade ätit av konungens mat. 1:12-15

31 augusti 2018 17



Dunn, P. M. (1997). James Lind (1716-94) of 

Edinburgh and the treatment of scurvy. 

Archives of Disease in Childhood-Fetal and 

Neonatal Edition, 76(1), F64-F65.



Tillförlitlighet handlar om att utesluta

alternativa förklaringar
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 Jämförelse med kontrollgrupp och en

interventionsgrupp

 Tillräckligt många patienter i varje

grupp

 Slumpmässig allokering till grupperna

 Placebo eller best-available treatment 

till kontrollgruppen

 Identifiska förhållanden för grupperna

 Blindning så att patienterna inte vet 

vilken grupp de tillhör

 Blindning så att behandlaren inte vet 

vilken grupp patienten tillhör
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Vad är evidens?

Vetenskapliga bevis om insatsers effekter; 

den bästa tillgängliga kunskapen om vilken insats

som är mest effektiv.

Tillförlitlighet är centralt



Enstaka studier ger

otillräcklig information 

om en metods

effektivitet

En studie gör ingen sommar



Number of published trials and Reviews, 1950 to 2014.

Bastian H, Glasziou P, Chalmers I (2010) Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up?. 

PLOS Medicine 7(9):

https://statistically-funny.blogspot.se/p/the-rise-in-trials-and-sys.html

https://statistically-funny.blogspot.se/p/the-rise-in-trials-and-sys.html
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Vägen från forskning till praktik – i teorin

Primär-

studier

Kunskaps-
samman-
ställning

Rekom-
mendation

Dis-
semination

Implemen-
tation



Några frågor!

Gå till menti.com, skriv in kod 216521
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• Finns det 

evidensbaserade metoder 

inom ditt område?

• Arbetar du med någon 

evidensbaserad metod? 

• Kan metoderna användas 

såsom de är beskrivna? 



Implement-

ering

Kontext

Är det enbart metoden som avgör utfallet? 
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Metod Utfall



Implement-

ering

Tänk om kontexten spelar roll? 
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Intervention Kontext Utfall



Evidensekvationen
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Inter-

vention

Kontext Utfall

Nytta
Impl-

ement-

erring



Användbar evidens

Vetenskapligt baserat kunskapsunderlag som säger att en

viss insats har en viss effekt för en viss åkomma, för en

viss grupp av patienter och i ett visst sammanhang
Flay et al., 2005; Harms-Ringdahl, 2006
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Vi vet vad som fungerar i allmänhet, men det är inte

alltid så hjälpsamt för att veta vad som fungerar bäst för

just den här personen, i just det här sammanhanget.  
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Kan vi hävda att vi 

arbetar evidensbaserat 

om vi ändrar i en 

metod och inte 

använder den såsom 

den var designad? 

Kan man lita på 

resultaten om man 

använder en metod i 

ett sammanhang den 

inte prövats för? 
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Kan vi hävda att vi 

arbetar evidensbaserat 

om vi ändrar i en 

metod och inte följer 

ursprungsmanualen? 

Kan vi lite på 

effekterna av en 

metod som utprövats 

för ett annat 

sammanhang än 

vårt?
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Kan vi hävda att vi arbetar evidensbaserat om vi ändrar i 

en metod och inte följer ursprungsmanualen? 

Ja, förutsatt att vi:

- inte ändrat mer än att de som utvecklat metoden 

fortfarande känner igen den (bevarat 

kärnkomponenter), 

- har gjort anpassningarna medvetet, systematiskt och 

i syfte att åstadkomma samma eller bättre resultat

- är tydliga med att vi anpassat, och vilka 

anpassningar vi gjort

- följer resultaten av våra insatser



31 augusti 2018Ulrica von Thiele Schwarz 34

Kan man lita på resultaten om man använder en 

metod i ett sammanhang den inte prövats för? ?

Nej, evidens ger oss startläget, inte slutläget.

Ju mindre skillnad mellan ursprungskontext och 

aktuell kontext desto mindre osäkerhet



Några principer 

 Följsamhet och anpassningar kan 

samexistera

 Evidens är en startpunkt, inte en 

garanti för ett visst utfall

 Även kontexten kan anpassas för att 

skapa passform

 Frågan om följsamhet och 

anpassningar behöver hanteras på 

flera nivåer i systemet
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Oavsett behövs lokal uppföljning

Med hänsyn till

HELA evidensekvationen



Hantera följsamhet och anpassningar
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Uppföljning

 När? 

 Vem?

 Vad?

 Hur ? 

 Varför?

Planera från början

Gör kontinuerligt

Så nära användarna som möjligt!

Utifrån programlogik

Det som är rimligt och nåbart

Snabbt och iterativt

För att utveckla och bli bättre (snarare än 

döma eller kontollera)
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Kärnkomponenter & Programlogik
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Vad: Följ upp hur metoden tas emot och 

används!
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Vad kan ni göra som är LITE bättre än vad ni 

gör idag, även om det inte är super-

avancerat?
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Tidsserier är din vän 
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Min dröm: Tänk om alla som använder

evidensbaserade metoder

 … baserar beslut på data 

 … gör anpassningar av

metoder, kontext och

implementeringsstrategier

proaktivt och följer upp dem

 … följer upp metoder med 

ambitionen att gradvis förbättra

dem
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Chambers et al. Implementation Science 2013 8:117



Tack för er uppmärksamhet
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E-mail: ulrica.schwarz@ki.se; Ulrica.Schwarz@mdh.se

Följ vår forskning på www.facebook.com/procomeresearchgroup/

mailto:ulrica.schwarz@ki.se


Vill ni köpa boken finns den 

till försäljning till 

självkostnadspris:

320:-

Swish: 070-755 3191
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