Bedömning av studier
med kvalitativ metodik

Författare: ___________________________

År: _____________________

Granskare: _____________________________________________________

Sammanvägd bedömning av metodologiska brister:
Obetydliga eller mindre 
Måttliga 
Stora brister, studien ingår inte i syntesen 
Kommentarer:
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1. Överensstämmelse mellan filosofisk hållning/teori och urval och metodik i studien1
Vilken teori eller filosofisk hållning utgick författarna från?

Hänger syfte och fråga ihop med teori/filosofisk hållning?

Ja


Nej


Oklart


Kommentarer:

2. Deltagare
Hur gjordes urvalet?

Stödfrågor för bedömning av brister i urvalsförfarandet:
Är urvalet lämpligt för att besvara frågan?

Ja

Nej

Oklart







Är rekryteringsmetoden lämpligt vald och genomförd?







Finns det allvarliga brister som kan påverka tillförlitligheten?







Ja


Nej


Oklart


Kommentarer:

3. Datainsamling
Vilka metoder användes för datainsamling?

Finns det allvarliga brister i datainsamlingen
som kan påverka tillförlitligheten?
Kommentarer:
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4. Analys
Vilka metoder användes för analys?

Stödfrågor för bedömning av brister i analyssteget:

Ja

Nej

Oklart

Är vald analysmetod lämplig och genomförd på ett lämpligt sätt?







Var forskarna reflexiva vid tolkning av data?







Validerades tolkningarna?







Finns det allvarliga brister i analysen som kan påverka tillförlitligheten?







Stödfrågor för bedömning av brister:

Ja

Nej

Oklart

Har forskarna någon relation till studiedeltagarna
som kan påverka datainsamlingen?







Har forskarna hanterat sin förförståelse på ett acceptabelt sätt?







Var forskarna oberoende av finansiella eller andra
förutsättningar som kunde påverka analysen?







Finns det allvarliga brister som kan påverka tillförlitligheten?







Kommentarer:

5. Forskaren
Vilken bakgrund och kompetens hade forskarna?

Kommentarer:
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Frågor som används i samband med bedömning i CERQual
Bedömningarna görs enbart för studier som ska ingå i syntesen.

6. Relevans
Studien är relevant



Studien har partiell relevans



Studien har indirekt relevans



Relevansen går inte att bedöma



Kommentarer:

7. Koherens
Stödfrågor:

Ja

Nej

Oklart

Användes huvuddelen av data i analysen?







Hanterades motstridiga data på ett lämpligt sätt?







Underbyggde insamlade data resultatet?







Sammantaget, finns det allvarliga svagheter som kan leda till
bristande koherens i det sammanvägda vetenskapliga underlaget?







Kommentarer:

8. Tillräckliga data
Stödfrågor:

Ja

Nej

Oklart

Var antalet studiedeltagare tillräckligt stort? (t.ex. om mättnad uppnåtts)







Har formen för datainsamling varit sådan att den medger
möjlighet till rika data?







Kommentarer:
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