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Vad finns det för olika typer av 
litteraturstudier? Förslag? 
Vad har ni för erfarenheter av att göra 
litteraturstudier? Vilken typ?



Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies.
Health information and libraries journal, 26(2), 91-108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x 
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Grant, M. J., & Booth, A. (2009) extremt frekvent citerade artikel där 14 olika typer av presenteras.







Vilken typ, utifrån typologin, skulle ni säga 
att ni gjort?



Vad är en systematisk litteraturstudie? Vad sticker ut i dessa definitioner? 

“attempts to identify, appraise and synthesize all the empirical evidence that meets pre-specified eligibility criteria to answer a 
specific research question. Researchers conducting systematic reviews use explicit, systematic methods that are selected with a 
view aimed at minimizing bias, to produce more reliable findings to inform decision making” (Chochrane)

“uses explicit, systematic methods to collate and synthesise findings of studies that address a clearly formulated question” (EPPI-
centre)

“use explicit and transparent methods, are a piece of research following a standard set of stages and are accountable, replicable and 
updateable” (PRISMA) 

”sammanställer den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som finns i relation till en viss fråga vid den tidpunkt då arbetet genom-
förs. Kännetecknas av öppet redovisade och strukturerade metoder för att identifiera, välja ut och sammanställa forskning. Det ska 
vara möjligt att följa och värdera arbetet som lett fram till urvalet av forskning och sammanställningens slutsatser” 
(Skolforskningsinstitutet)

Cohrane (2022, May 2). About Cochrane reviews. https://www.cochranelibrary.com/about/about-cochrane-reviews
Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre [EPPI-centre] (2022, January 19). What is a systematic review? http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=69
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., 
Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The 
PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71 
Skolforskningsinstitutet.  (2 maj 2022). Vår metod. https://skolforskningsportalen.se/var-metod/
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VAD ÄR EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE?

https://www.cochranelibrary.com/about/about-cochrane-reviews
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=69
https://skolforskningsportalen.se/var-metod/


Hur skulle ni definiera/karaktärisera en systematisk 
litteraturstudie? T. ex. i relation till en traditionell? 
I er disciplin? 
Utifrån definitionerna?



TRADITIONELL SYSTEMATISK

Syfte Beskrivning av ett forskningsfält, bred ansats Tydligt specificerat syfte och mål utifrån en specifik 
forskningsfråga

Omfattning Brett Smalt. Kan vara ganska bred också

Dokumentation och presentation 
av sök- och urvalsprocess

Inget definierat tillvägagångssätt. Tillåter 
kreativitet och utforskning.

Transparent process med samtliga steg dokumenterade. 
Gärna utifrån standardiserade riktlinjer och ramverk.

Sökning Sonderande, från en studie till en annan, ad hoc Rigorös och omfattande för att finna så många studier 
som möjligt.

Urval Mer eller mindre godtyckligt urval. Utan kriterier. Fördefinierade kriterier för inkludering och exkludering av 
studier.

Relevans- och kvalitetsvärdering Forskaren/författaren Forskaren/författaren. Vid Cochrane-typer en 
standardiserad mall/checklista och involverar många 
ämnesexperter samt Bias-risker i dem.

Analys och syntes Narrativ I tabellform och korta sammanfattande svar eller. Men kan 
också vara narrativ. 

Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket. (2 mars 2022). Systematiska översikter. https://kib.ki.se/soka-vardera/systematiska-oversikter

Vad är en systematisk litteraturstudie? Min tolkning
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Om vi försöker jämföra en systematisk med en tradistionell så kan man säga att:

https://kib.ki.se/soka-vardera/systematiska-oversikter
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TYDLIGT FORMULERAD 
FORSKNINGSFRÅGA

SYSTEMATISK 
LITTERATURSÖKNING UTIFRÅN 

FORSKNINGFRÅGAN

RELEVANS- (OCH 
KVALITETSBEDÖMNING) UTIFRÅN 
FÖRDEFINERADE INKLUDERINGS-
OCH EXKLUDERINGSKRITERIER

IDENTIFIERA VAD I LITTERATUREN 
SOM SKA ANALYSERAS OCH 

METODEN FÖR DET
SAMMANSTÄLLNING AV 

LITTERATUREN

Skolforskningsinstitutet.  (2 maj 2022). Vår metod. https://skolforskningsportalen.se/var-metod/

Den systematiska litteraturstudieprocessen. Eller? Är det här den 
process ni gått genom vid genomförandet?



Den systematiska litteratursökningsprocessen. Eller? Är det här
den process ni gått genom vid genomförandet?

FORMULERA EN TYDLIG 
FORSKNINGSFRÅGA

IDENTIFIERA DATABASER ATT 
SÖKA I

IDENTIFIERA SÖKORD UTIFRÅN 
FORSKNINGSFRÅGAN

FRITEXT - SÖKTEKNIKER
ÄMNESORD – FRÅN 
ÄMNESDATABASER

SÖKSTRATEGI -
BLOCKSÖKNING I DATABASER

APPLICERA SÖKFILTER OCH 
AVGRÄNSNINGAR

PRESENTERA 
SÖKSTRATEGIERNA

Skolforskningsinstitutet.  (2 maj 2022). Vår metod. https://skolforskningsportalen.se/var-metod/



Känner ni till några standardiserade riktlinjer 
för genomförande av systematiska 
litteraturstudier?
Har ni använt er av några?



PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) - Check list  



Vad säger ni om PRISMA check list? Är det 
ett bra verktyg att använda vid systematiska 
litteraturstudier? Är det ens möjligt som 
enskild forskare?
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Database: ERIC

Date: 20220308

Research question: What themes are evident in 
contemporary empirical research on teacher students’ 
information-seeking behaviours? 

("teacher trainee*" OR DE "Teacher education" OR 
"teacher student*“ AND "information * behavio#r*" OR DE 
"Information Seeking" OR "information literac*“) AND 
("information * behavio#r*" OR DE "Information Seeking" 
OR "information literac*“)

Limitations: Peer review, English, 2000-2020

Number of hits: 76

Presentera den systematiska litteratursökningsprocessen. Vad säger ni? Hur har ni gjort?

Presentera 
sökstrategin
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Förra gången visade jag ju hur den systematiska sökstragin kan presenteras och dokumentaras. Och det är en av de Items som enligt PRISMA ska presenteras. Och det är utifrån PSISMA jag kommer att prata om de resterande stegen i review-processen och hur de kan doukumneteras. 



PRISMA – Flow diagram. Känner till det? Har ni använt det?

Presentera resultatet av 
sökningen i ett flow

diagram



Vad säger ni om PRISMA check list? Är det 
ett bra verktyg att använda vid systematiska 
litteraturstudier? Är det ens möjligt som 
enskild forskare?



Relevans- (och kvalitetsbedömning) utifrån fördefinerade inkluderings- och exkluderingskriterier. Era 
erfarenheter av inkluderings- och exkluderingskriterier?

Exkluderade studier 
utifrån

exkluderingskriterier

Inkluderade studier 
från respective 

databas



195/5/2022

Vad i litteraturen ska analyseras? Vilka metoder används för att identifiera detta vad? Era 
erfarenheter?

Kodning i Nvivo

Tematisk analys
Induktivt koda. Sortera koderna 
och hitta relationer. Deduktivt 

utifrån definerade koncept. Major 
themes and sub-themes. 
Presentera teman med 

representativa textutdrag

Covidence (10 mars 2022). https://www.covidence.org/
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The thematic analysis began with coding. In the initial stage, text extracts were identified and labelled, that is coded. Descriptive codes, which stay close to the data, were the most frequently applied type of code in the thematic analysis (Braun & Clarke, 2006). In the coding process, Nvivo software was used, to which the publications were imported as text-identified files, making it possible to code textextracts. All potentially relevant codes were applied during the reading process of the publications in the initial stage. The next step was to sort the codes, find relationships between them, and group them into potential themes and subthemes. This was done through the lens of the key concepts presented in Section 2. The candidate themes with codes and text extracts were deducted, reviewed, and validated several times before the themes were finally named and defined. The final major themes and subthemes are presented, and the codes with additional representative text extract examples in each theme are described in the following analysis. The included publications were then analysed in accordance with the theme definitions.
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Sammanställning av resultat – tematisk analys – narrativt. Era 
erfarenheter?
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Sammanställning av resultat – i tabellform. Era erfarenheter?

Barker, A. L., Soh, S. E., Sanders, K. M., Pasco, J., Khosla, S., Ebeling, P. R., ... & McNeil, J. J. (2020). Aspirin and fracture risk: a systematic review and exploratory meta-analysis of observational studies. BMJ 
open, 10(2), e026876.



225/5/2022

Sammanställning av resultat – tematisk analys – tabell. Era 
erfarenheter? 

Theme Publication(s)

Information-seeking behaviour (35)
Information-seeking skills (23) Adigüzel, 2012; Akarsu, 2011; Baba Hamid, Nadzar, & Wan Dollah 2015; Bhavnagri & Bielat, 2005; Bordonaro 2010; Burchard & 

Myers, 2019; Demıralay & Karadenız, 2010; Demirel & Akkoyunlu, 2017; Emmons et al., 2009; Essex & Watts, 2011) Geçer, (2012); 
Godbey & Dema, 2017; Groß Ophoff, Schladitz, Leuders, Leuders, & Wirtz, 2015; Hava & Gelibolu, 2018; Kale, 2016; Lehner-Quam & 
Pitts 2019; Purcell & Barrell, 2014: Rothera, 2015;  Ruppel, Fry, & Bentahar, 2016; Solmaz, 2017; Sural & Dedebali, 2018; Usluel, 
2007; van Ingen, 2013

Information-seeking activities (3) Bitso & Fourie, 2014; Tanni 2012; Tanni, Sormunen, & Syvänen 2008

Information-seeking skills pedagogy knowledge 
(7)

Asselin & Lee 2002; Branch 2003; Gretter 2018; Lee, Reed, & Laverty, 2012) ; Moreillon, 2008; Simard & Karsenti, 2016; Stockham & 
Collins, 2012

Information-seeking skills learning experiences 
(2)

Diehm & Lupton 2012; Locke 2005

Information-searching behaviour (21)

Information-searching skills (17) Acar Sesen & Ince, 2010; Atar & Bagci, 2020; Boger, Dybvik, Eng, & Norheim 2016; Colaric, Fine & Hofmann, W., 2004; Ersoy 2019; 
Godbey, 2018; Kozikoglu & Onur, 2019; Kuzu & Firat, 2010; Land & Greene (2000); Lamb, Howard, & Easey, 2014; Laverty, Reed, &
Lee, 2008; Poitras, Mayne, Huang, Udy, & Lajoie, 2019; Şahın, Çermik, & Doğan 2010; Sheffield, Dobozy, Gibson, Mullaney, & 
Campbell, 2015; van Ingen & Ariew 2015; Wang, 2007; Yamaç & Öztürk, 2019

Information-searching emotions (4) Canan Gungoren, Gur Erdogan, & Kaya Uyanik, 2019; Çevik, 2015; Chen, Chien, & Kao, 2019; Tabatabai & Shore 2005
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Visa att du utgår från en etablerad metod för den systematiska litteraturstudien, exempelvis PRISMA. 
Utan att för den sakens skull följa dem till punkt och pricka. Det är inte möjligt i många discipliner och 
som enskild forskare

Kommer långt med att redovisa sökstrategierna som vi gjort samt presentera urvalsprocessen i ett 
PRISMA-diagram

Ha en metod för att extrahera data ur litteraturen. Inte bra konstatera att teman ”emerged” ur texterna

Bli inte avskräckt av alla de delar som ingår i checklistorna, det är omöjligt att leva upp till alla. 
Anpassa till din disciplin genom att titta hur andra forskare gått tillväga eller inspireras av hur olika 
initiativ/organisationer/myndigheter inom disciplinen utför sina systematiska litteraturstudier 

Ta hjälp av specialister på informationssökning och referenshantering

Systematiska litteraturstudier blir vanligare och vanligare i alla discipliner. Viktigt att stöd och support 
byggs upp för att möta de krav som ställs

Sammanfattande reflektioner och råd
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