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RRaappppoorrtteerr  oocchh  ddeebbaattttaarrttiikkllaarr  oomm  eevviiddeennssbbaasseerraadd  pprraakkttiikk  mmeedd  mmeerraa  

  
Här redovisas länkar som berör evidensbaserad praktik med angränsande ämnen. Sammanställ-
ningen är inte uttömmande utan utgörs av de artiklar, böcker och avhandlingar som finns tillgäng-
liga på internet. Exempelvis saknas artiklar från vissa tidskrifter som inte tillhandahåller artiklar på 
internet. Länkarna är sorterade kronologiskt med de äldsta först. Flera debattinlägg om samma 
fråga är inramade. Förslag om nya länkar kan sändas till knut.sundell@socialstyrelsen.se 

Aktuellt 
 
FREDA - nya bedömningsmetoder för arbete mot våld i nära relationer (Jenny Nybom, Socialstyrelsen, 
2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/nyabedomningsmetoderforarbetemotvaldinararelati
oner 

Att mäta beredskap för förändring (elektronisk enkät för att mäta förändringsvilja, Socialstyrelsen, 2012)  
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/bff  

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik – en guide för ledningen i vård och omsorg (Anneli 
Jäderland, Ulrika Bergström, Synnöve Ljunggren och Linda Broström, Socialstyrelserapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-10-16/Sidor/default.aspx  

Evidensbaserad praktik (Webbaserat stöd med praktisk vägledning för verksamheter som arbetar med 
att utveckla evidensbaserad praktik) 
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/Sidor/default.aspx  

Metodguide för socialt arbete (Socialstyrelsens information om bedömningsmetoder och insatser som 
är aktuella för socialt arbete i Sverige) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide  

Att göra effektutvärderingar. En handbok (Red: Knut Sundell, bok utgiven av Gothia förlag och Social-
styrelsen, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/attgoraeffektutvarderingar  

BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem (Pia 
Kyhle Westermark och Malin Hultman, Socialstyrelserapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18765/2012-8-1.pdf 

Med målet i sikte - Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS) 
(Siv Nyström och Ulrika Bergström, Socialstyrelserapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18826/2012-9-3.pdf 

Shared decision making – en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård (Socialstyrel-
serapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18776/2012-6-52.pdf  

Både insats och relation spela roll (Knut Sundell, Socialvetenskaplig tidskrift nr 1, 2012) 
http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/socialvetenskaplig%20tidskrift/artiklar/debattartiklar/deb
att%20s.pdf  

Om Implementering (populärvetenskaplig presentation från Socialstyrelsen 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18723/2012-6-12.pdf  

För oss i Swe-ART är det angeläget att vidareföra kunskap som har till syfte att öka 
social kompetens och minska aggressivitet i samhället. Socialstyrelsen arbetar för 
att sprida evidensbaserad praktik. Denna länksamling är en guldgruva för dig som 
vill veta mer om evidensbaserad praktik.     
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EEvviiddeennssbbaasseerraadd  pprraakkttiikk 

Varför dog Daniel, 14 år? En berättelse om fosterhem, socialvård och maktutövning (Maciej Za-
remba, DN 30/5 1993) 
http://www.nkmr.org/varfor_dog_daniel.htm 

Personalen skyddas - inte klienterna (Kerstin Wigzell, DN-Debatt 26/1 1999) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/personalen%20skyddas-dn-
debatt-1999-01-26.pdf 

Hjälp till svaga bara chansning (Lars Pettersson och Kerstin Wigzell, DN-Debatt 6/10 1999) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/hjalp-till-svaga-bara-chansning-
dn-debatt-1999-10-06.pdf 

Diskussion om evidensbaserad socialtjänst – en deja-vu upplevelse (Bengt-Åke Armelius, Social-
vetenskaplig tidskrift, nr. 2-3, 2002). 
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/ 
2002/Diskussionen%20om%20evidensbaserad%20socialtjänst,%20en%20dejavu%20upplevelse%
20av%20Bengt-Åke%20Armelius.PDF 

Att förstå sociala insatsers värde (Sven-Axel Månsson, Nordisk sosialt arbeid, 2, s 73-80 2003). 
http://www.idunn.no/file/ci/3059747/nsa_2003_02_pdf.pdf  

Martin Dawes m. fl . (2004) Sicily statement on evidence-based practice. BMC Medical Education. 
doi:10.1186/1472-6920-5-1 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6920-5-1.pdf   

Socialstyrelsen (2004). För en kunskapsbaserad socialtjänst. Redovisning av ett regeringsuppdrag 
åren 2001–2003. Slutrapport. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-131-111 

Det sociala arbetets konst (Alf Ronnby, 2006) 
http://www.sosiaalitieto.fi/artikkelipankki/menetelmat/det_sociala_arbetets_konst/ 

Mot en evidensbaserad praktik? – Om färdriktningen i socialt arbete (Anders Bergmark och Tommy 
Lundström, socialvetenskaplig tidskrift nr 2, 2006) 
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2006/Mot%
20en%20evidensbaserad%20praktik%20-
%20Om%20färdriktningen%20i%20socialt%20arbete%20av%20Anders%20Bergmark%20och%20
Tommy%20Lundström.pdf 

Systematiska översikter, metaanalyser och evidensbaserad praktik (Sten Anttila, Socialvetenskap-
lig tidskrift nr 1, 2007). 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/systematiska-oversikter-
socialvetenskaplig-tidskrift-nr1-2007.pdf 

Kartan och terrängen – om evidensbaserad praktik (EBP) som ideal och verklighet (Anders Berg-
mark och Tommy Lundström, Socialvetenskaplig tidskrift nr 1, 2007). 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/kartan-och-terrangen-
socialvetenskaplig-tidskrift-nr1-2007.pdf 
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Debatt: Svar på replik från Bergmark & Lundström (Sten Anttila, Socialvetenskaplig tidskrift nr 4, 
2007).  
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/svar-pa-replik-socialvetenskaplig-
tidskrift-nr4-2007.pdf 

Om metaanalyser som styrmedel i socialt arbete (Anders Bergmark och Tommy Lundström, social-
vetenskaplig tidskrift nr 4, 2007) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/metaanalyser-socialvetenskaplig-
tidskrift-nr4-2007.pdf 

Debatt: Slutord (Sten Anttila, Socialvetenskaplig tidskrift nr 4, 2007) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/slutord-socialvetenskaplig-
tidskrift-nr4-2007.pdf 

Utvärderingar inom socialtjänsten - FoU-enheternas bidrag (Anders Bergmark och Tommy Lund-
ström, Socionomen nr 4, 2006)  
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/utvarderingar-inom-
socialtjansten.pdf  

Svensk forskning om evidensbaserad praktik för barn och unga (Knut Sundell, Cecilia Andrée 
Löfholm, Socionomen nr 6, 2006) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/Svensk-forskning-om-
evidensbaserad-praktik.pdf 

Evidensbaserad praktik - originalet och dess uttolkare (Lars Oscarsson, Socionomen nr 8, 2006) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/socionomen-oscarsson-2006.pdf 

Socialt arbete, mellan evidens och praktik (Knut Sundell, Bo Vinnerljung, Ulla Jergeby, Nils Varg, 
Kristin Marklund och Sten Anttila, Socionomen nr 2, 2007) 
http:// www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/socionomen-2007-02-02.pdf 

Evidensbaserad kunskap eller intelligent handlande i socialt arbete (Sven-Axel Månsson, Paper 
presenterat vid Alumnträff vid Göteborgs universitet den 26 november 2007). 
http://www.pol.gu.se/digitalAssets/1001/1001669_evidensbaserad_kunskap_eller_intelligent_handl
ande.pdf  

Tre röster om evidens (intervju med Knut Sundell, Alf Ronneby och Lars Oscarsson, Social Qrage, 
nr 4 2007) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/tre-roster-om-evidens-2007.pdf 

Etik och evidens (Knut Sundell och Carina Gustafsson, Psykologtidningen nr 10, 2007) 
http://spf.inse.com/spf/textarkiv.nsf/UNID/E047EA9237F0B3A2C125733E0046E8A3/$File/0710_eti
k_och_evidens.pdf 

Evidence-based social work på svenska – att sammanställa systematiska kunskapsöversikter 
(Margareta Hydén, Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 1, 2008) 
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:263213 

Viktigt att utvärdera effekterna (Knut Sundell, Skandinavisk sjukvårdsinformation 1 feb, 2008) 
http://www2.sjukvardsinformation.net/pdfsiltidning/sil_108.pdf 

Evidensbaserad praktik i socialt arbete (Ulla Jergeby (red), 2008; bok utgiven av IMS i samarbete 
med Gothia förlag) 
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http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/socialt_arbete_och_omsorg/socialt_arbete_-
_metoder_och_praktik/evidensbaserad_praktik_i_socialt_arbete.ecp?product_category_id=99&con
tent=true&searchparam1=serial=72056022 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren (SOU 2008:18) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/05/51/b6695b69.pdf 

Startpaketet – introduktion till en evidensbaserad praktik inom socialt arbete (Socialstyrelsen 2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-1 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - En introduktion för praktiker, chefer, politiker och stu-
denter (Sveriges Kommuner och Landsting och Lars Oscarsson, 2009) 
http://brs.skl.se/publikationer/index.jsp?http://brs.skl.se/publikationer/publdoc.jsp?searchpage=kata
search.jsp&db=KATA&from=1&toc_length=20&currdoc=1&search_titn=%2239510%22 

Nationella indikatorer för God vård − Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer (Socialstyrel-
sen, 2009)  
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17797/2009-11-5.pdf 

Vanvård i social barnavård under 1900-talet (SOU 2009:99) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/78/93/a04d1a1d.pdf 

Öppet brev till Sveriges socionomer: Socialstyrelsen prioriterar arbetet för en evidensbaserad soci-
altjänst (Lars-Erik Holm och Anders Tegnell, Socionomen nr 5, 2010)  
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/oppet-brev-socionomen-5-
2010.pdf 

Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, 
IMS (Alain Topor, socialvetenskaplig tidskrift nr 1, 2010) 
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2010/Medik
alisering-
en%20av%20det%20psykosociala%20fältet,%20om%20en%20kunskapssammanställning%20från
%20Socialstyrelsen,%20IMS%20av%20Alain%20Topor.pdf 

Kunskapslyft på det psykosociala fältet! (Agneta Öjehagen, Gunilla Cruce, Lars Hansson, Mikael 
Sandlund och Karin Tengvald, Socialvetenskaplig tidskrift nr 3-4, 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/svar-till-topor-socialvetenskaplig-
tidskrift-nr3-4-2010.pdf 

Bevisa att det fungerar (Knut Sundell, Skandinavisk Sjukvårdsinformation nr 7, 2010) 
http://www2.sjukvardsinformation.net/pdfsiltidning/sil_710.pdf 

Cambridge-Sommerville Youth Study som evidenslegend (Tommy Lundström, Socialvetenskaplig 
tidskrift nr 1, 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/cambridge-somerville-
socialvetenskaplig-tidskrift-nr1-2010.pdf 

Evidensbaserad praktik - rätt metod på rätt sätt (Knut Sundell, föreläsning från konferens om 
”Prevention och samverkan för barns psykiska hälsa”, 2010) 
http://urplay.se/159860#2_all_1 

Om evidensbaserad praktik (populärvetenskaplig presentation från Socialstyrelsen 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18324/2011-5-7.pdf 
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Kunskapsguiden för dig som arbetar med hälsa vård och omsorg (webbaserade informationstjänst 
från Socialstyrelsens, Sveriges Kommuner och Landsting, Statens Folkhälsoinstitut, Läkmedels-
verket, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 
Start 2011) 
http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx 

Film om evidensbaserad praktik (Sveriges Kommuner och Landsting, Socialdepartementet och 
Socialstyrelsen, 2011) 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/en-film-som-illustrerar-evidensbaserad-
praktik-i-socialtjansten 

Från auktoritetsbaserat till evidensbaserat socialt arbete (Knut Sundell, Skandinavisk Sjukvårdsin-
formation nr 7, 2011) 
http://www2.sjukvardsinformation.net/pdfsiltidning/sil_711.pdf 

Vanvård i social barnavåd - slutrapport (SOU 2011:61) 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/66/70/7ccfaa21.pdf 

Evidensbaserat socialt arbete: Från idé till praktik (Kajsa Svanevie, Institutionen för socialt arbete, 
Umeå universitet 2011).  
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:455430 

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen 
och SKL (Statskontoret 2011) 
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2011/201130.pdf 

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007 och 2010. Kommunala enhetschefer om 
evidensbaserad praktik och användning av evidensbaserade metoder inom socialtjänstens 
verksamhetsområden (Ulrika Bergström och Knut Sundell, Socialstyrelserapport 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18549/2011-12-31.pdf 

Jordnära definition av evidens (Tahir Demirtas, FOURUM, nr 2 2011) 
http://www.fouivast.com/download/18.48f05b04133d1b068e380001945/fourum_2-2011.pdf 

Intresset för en evidensbaserad praktik ökar – men vad innebär begreppet? (Knut Sundell och 
Synnöve Ljunggren, Fourum, 1/2012) 
http://www.grkom.se/download/18.6e4e442f137dc81efd98000417/fourum_1-2012.pdf  

Utvecklingsarbetet inom socialtjänsten gravt eftersatt (Martin Börjesson, Dagens samhälle, 15 feb 
2012) 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/utvecklingsarbetet-inom-socialtjaensten-gravt-eftersatt-1943  

Kejsarens nya kläder – implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete (Verner Denvall 
& Kerstin Johansson, Socialvetenskaplig tidskrift nr 1, 2012, s. 26-45) 
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2012/Denv
all%20&%20Johansson.pdf 
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God vård och omsorg i socialtjänsten (Socialstyrelserapport, 2012)  
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/godvardochomsorgisocialtjansten 

Shared decision making – en introduktion till delat beslutsfattande inom psykiatrisk vård (Socialsty-
relserapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18776/2012-6-52.pdf   

Evidensbaserad praktik. Utbildning och stöd till personal (Mia Pless och Karin Sonnander, 2012) 
http://www.lul.se/Global/HOH/Gemensamt%20HOH/Dokument/Rapportserien/Rapport_57_print_sc
reen.pdf  

Evidensbaserad praktik (Webbaserat stöd med praktisk vägledning för verksamheter som arbetar 
med att utveckla evidensbaserad praktik) 
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/Sidor/default.aspx  

Metodguide för socialt arbete (Socialstyrelsens information om bedömningsmetoder och insatser 
som är aktuella för socialt arbete i Sverige) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide  

Rätt metod på rätt sätt för att hjälpa klienter och brukare - effektutvärderingar inom skola, social-
tjänst och psykiatri (Knut Sundell, SKL) 
Kommer snart 

Centrum för utvärdering av socialt arbete och Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete 
1992–2009. Ett inifrånperspektiv (Socialstyrelserapport, 2012) 
Kommer snart 



7 
 

EEffffeekkttuuttvväärrddeerriinnggaarr  oocchh  eevviiddeennssbbaasseerraaddee  mmeettooddeerr  

Familjebehandling på goda grunder (Kjell Hansson, 2001; bok utgiven av CUS i samarbete med 
Gothia förlag) 
http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/socialt_arbete_och_omsorg/socialt_arbete_-
_forskning/familjebehandling_pa_goda_grunder.ecp?product_category_id=99&content=true&searc
hparam1=serial=72053199 

Institutionsbehandling (Tore Andreasson, 2003; bok utgiven av CUS i samarbete med Gothia för-
lag) 
http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/socialt_arbete_och_omsorg/socialt_arbete_-
_forskning/institutionsbehandling_av_ungdomar.ecp?product_category_id=99&content=true&searc
hparam1=serial=72053762 

Familjerådslag i Sverige. Socialtjänstens fortsatta insatser till barn och föräldrar (Knut Sundell, 
FoU-rapport 2002:3).  
http://www.prevention.se/PDF/2002-3.pdf 

Enhancing health among drug users in prisons (Anne H. Berman, Psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet 2004)  
http://www.avhandlingar.se/avhandling/505806f132/ 

Responsible beverage service: Effects of a community action project (Eva Wallin, Institutionen för 
folkhälsovetenskap, Karolinska institutet (2004)  
http://publications.ki.se/jspui/bitstream/10616/38589/1/thesis.pdf 

Outcomes of family group conferencing in Sweden. A three year follow up (Knut Sundell och Bo 
Vinnerljung, 2004, Child Abuse & Neglect, 28, 267-286)  
http://www.prevention.se/PDF/Sundell%20&%20Vinneljung.pdf 

En grund för att växa. Forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn (Knut Sundell och 
Martin Forster, Ingår i Statens offentliga utredningar SOU 2005:25. Gränslös utmaning – 
alkoholpolitik i en ny tid. Slutbetänkande av Alkoholinförselutredningen. Stockholm: Fritzes) 
http://www.prevention.se/PDF/2005-1.pdf 

Framgångsrika preventionsprogram (Laura Ferrer-Wreder, Håkan Stattin, Carolyn Cass Lorante, 
Jonathan G. Tubman och Lena Adamson, 2005; bok utgiven av IMS i samarbete med Gothia för-
lag) 
http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/?ew_101_p_id=5364&ew_101_cat_id=109&se
archparam1=serial=72054400&content=true 

Multisystemisk terapi för ungdomar med allvarliga beteendeproblem - resultat efter sex månader 
(Knut Sundell, Kjell Hansson, Cecilia Andrée Löfholm, Tina Olsson, Lars-Henry Gustle och 
Christina Kadesjö, IMS-rapport 2006) 
 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9529/2006-112-2_20061122.pdf 

Former Stockholm child protection cases as young adults: Do outcomes differ between those that 
received services and those that did not? (Bo Vinnerljung, Knut Sundell, Cecilia Andrée Löfholm & 
Eva Humlesjö, 2006, Children and Youth Services Review, 28, 59-77)  
http://www.prevention.se/PDF/Vinnerljung%20m%20fll.pdf 

Alcohol Intervention Studies in University students. Randomised Controlled Trials of Responsible 
Beverage Service and High-Risk Drinking (Kent O Johnsson, Institutionen för hälsa, vård och sam-
hälle, Lunds universitet 2006).  
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http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=546648&fileOId=546650 

Assessing and treating three to twelve-year-olds displaying disruptive behaviour problems (Ulf Ax-
berg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 2007) 
http://www.avhandlingar.se/avhandling/c9c3a5a337/ 

Kognitiv beteendeterapi – ett samarbete mellan klient och terapeut (IMS-nytt 3/2007) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9133/2007-117-17_200711717.pdf  

Implementering och korttidsuppföljning av multisystematisk terapi: En svensk randomiserad multi-
centerstudie angående Multisystemisk terapi. arbete (Lars-Henry Gustle, Institutionen för psyko-
logi, Lunds universitet 2007) 
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=547993 

Att förebygga alkohol och droger bland elever i grundskolan. En utvärdering av Alkoholkommitténs 
och Mobilisering mot narkotikas förebyggande arbete i 21 grundskolor (Knut Sundell, 2007). 
http://www.prevention.se/PDF/SPAN%20manus%2016%20dec%202007.pdf 

Visst kan man göra randomiserade studier i svensk socialvård (Kjell Hansson, Knut Sundell, Ceci-
lia Andrée Löfholm, Tina Olsson och Lars-Henry Gustle, Socionomen nr 1, 2007) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/Visst-kan-man-gora-
randomiserade-studier.pdf 

Multisystemic Therapy and Traditional Services for Antisocial Adolescents in Sweden. Results from 
a randomized controlled trial after six months (Knut Sundell, Kjell Hansson, Cecilia Andrée Löf-
holm, Tina Olsson, Lars-Henry Gustle och Christina Kadesjö, 2008, Journal of family psychology, 
22, 550-560)  
http://www.prevention.se/PDF/Sundell%20m%20fl,%202008.pdf 

Multisystemisk terapi för ungdomar med allvarliga beteendeproblem - Resultat efter två år (Cecilia 
Andrée Löfholm, Tina Olsson, Knut Sundell och Kjell Hansson, IMS-rapport 2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8504/2009-126-8_20091268.pdf 

Aggression Replacement Training (ART) i Sverige - evidensbaserad socialtjänst i praktiken 
(Catrine Kaunitz och Anna Strandberg, Socionomens forskningssupplement, 26, 2009)  
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide/Documents/Reportage5.pdf 

MTFC – en intervention för ungdomar med beteendeproblem (Pia Kyhle Westermark, Socialhögs-
kolan, Lunds universitet 2009) 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1466042&fileOId=1466044 

Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder: studier av metabola och 
psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa (Karl Anton Forsberg Institutionen för omvårdnad, 
Umeå Universitet 2009) 
http://www.avhandlingar.se/avhandling/e2c31218d2/ 

How We Design Feasibility Studies (Bowen m fl, Am J Prev Med. 2009 May ; 36(5): 452–457) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2859314/pdf/nihms179637.pdf 

Ny dokusåpa cynisk lek med utsatta ungdomar (Knut Sundell, Mari Forslund och Kristin Marklund, 
DN-debatt 2009-10-02)  
http://www.dn.se/debatt/ny-dokusapa-cynisk-lek-med-utsatta-ungdomar 
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Ungdomar som begår brott (Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed, 2010; bok utgiven av 
IMS i samarbete med Gothia förlag) 
http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/socialt_arbete_och_omsorg/socialt_arbete_-
_forskning/ungdomar_som_begar_brott.ecp?product_category_id=99&content=true&searchparam
1=serial=72056664 

Swedish young offenders in community-based rehabilitative programmes: Patterns of antisocial 
behaviour, mental health, and recidivism (Hanna Ginner Hau, Psykologiska institutionen, Stock-
holms universitet 2010) 
http://www.avhandlingar.se/avhandling/a6b2bb9528/ 

When Cheap is Good: Cost-Effective Parent and Teacher Interventions for Children with External-
izing Behavior Problems (Martin Forster, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet 2010) 
http://www.avhandlingar.se/avhandling/1d2989b25a/ 

Prevention of alcohol and drug problems among adolescents: Evaluating a Swedish version of the 
Strengthening Families Program (Eva Skärstrand, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska 
Institutet 2010) 
http://publications.ki.se/jspui/handle/10616/40344 

Att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga (Agneta Pettersson, föreläsning från konferens om 
”Prevention och samverkan för barns psykiska hälsa”, 2010) 
http://urplay.se/159852 

Prevention och samverkan för barns psykiska hälsa (Konferens 9 september 2010 på Norra Latin, 
Stockholm) 
www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/preventionochsamverkanforbarnspsykiskahalsa 

Internationella publikationer och citeringar under perioden 2000-2009 hos svenska professorer och 
docenter inom folkhälsovetenskap, omvårdnadsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete 
och sociologi (Knut Sundell, Socialstyrelserapport 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18137/2010-10-6.pdf 

Behandling av män som utövar våld i nära relationer – en utvärdering (Christina Ericson, Annika 
Eriksson, Per Arne Håkansson, Socialstyrelserapport 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18090/2010-6-34.pdf 

Debatten om Dodo-fågeln – spelar behandlingsmetoden någon roll i klientarbete? (Edward J. Mul-
len, Joseph Shuluk och Haluk Soydan, Socialstyrelserapport 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18316/2011-4-15.pdf 

Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaserade praktiken (Anders Bergmark och Tommy Lund-
ström, Socialvetenskaplig tidskrift nr 3, 2011) 
http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2011/Social
styrel-
sen,%20dronten%20och%20den%20evidensbaserade%20praktiken%20av%20Anders%20Bergm
ark%20och%20Tommy%20Lundström.pdf 

Treatment approach plays role in social work interventions: A comment to Bergmark and Lund-
ström (Edward J. Mullen, Joseph Shuluk och Haluk Soydan, Socialvetenskaplig tidskrift nr 1, 2012) 
http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/socialvetenskaplig%20tidskrift/artiklar/debattartiklar/
debatt%20m,%20s%20&%20s.pdf  
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Divergent perspectives on the Dodo bird? A comment to Mullen, Shuluk and Soydan (Anders 
Bergmark och Tommy Lundström, Socialvetenskaplig tidskrift nr 1, 2012) 
http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/socialvetenskaplig%20tidskrift/artiklar/debattartiklar/
debatt%20b%20&%20l%201.pdf  

Både insats och relation spela roll (Knut Sundell, Socialvetenskaplig tidskrift nr 1, 2012) 
http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/socialvetenskaplig%20tidskrift/artiklar/debattartiklar/
debatt%20s.pdf  

Svaga argument gentemot Drontens dom - ett svar till Knut Sundell (Anders Bergmark och Tommy 
Lundström, Socialvetenskaplig tidskrift nr 1, 2012) 
http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/socialvetenskaplig%20tidskrift/artiklar/debattartiklar/
debatt%20b%20&%20l%202.pdf  

Inventering av vårdbehov och utvärdering av Socialtjänstens insatser för våldsutsatta kvinnor (Ma-
ria Scheffer Lindgren M., Jessica Bergkvist, Mariana Dufort och Anders Tengström, 2010). 
http://www.forumforskning.se/sites/default/files/images/Socialtj%C3%A4nststudien%20slutversion
%2020110104_0.pdf  

Beskrivning och utvärdering av ideella kvinnojourer (Klara Hermansson, Maria Scheffer Lindgren 
och Anders Tengström, 2010) 
http://www.forumforskning.se/sites/default/files/images/Kvinnojoursstudien%20slutversion%202011
0104_1.pdf 
 

Insatser för våldsdrabbade kvinnor och barn utan effekt (Socialstyrelsens pressmeddelande 30 juni 
2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011juni/Sidor/insatserforvaldsdrabbadekvinnorochbarnutan
effekt.aspx  
 
Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma. Resultat från en nationell utvärdering (Anders Bro-
berg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg, Karin Grip, Kjerstin Almqvist, Ulrika Sharifi, Åsa K Cater & Anna 
Forssell, 2011)  
http://www.gu.se/digitalAssets/1339/1339599_st--d-till-barn-som-bevittnat-v--ld.pdf 

Enhetspriser och behandlingskostnader för behandlingar mot våld i nära relationer. En kostnadsa-
nalys av 29 behandlingar som ingick i tre nationella utvärderingar (Tina M. Olsson, 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/rapport-ekonomi-olsson-2011.pdf 

Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers Insatser för Våldsutsatta kvinnor (Maria 
Scheffer Lindgren och Anders Tengström, 2011) 
http://www.forumforskning.se/sites/default/files/images/rapport_kvinnor_-
_tengstrom_m.fl_._2011.pdf 

Men hur trovärdig är studien egentligen? (Tommy Lundström, Socionomen nr 6, 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/Men-hur-trovardig-ar-studien-
egentligen.pdf  

Socialstyrelsen tar mycket allvarligt på hjälpen till våldsutsatta kvinnor (Knut Sundell, Socionomen 
nr 7, 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/debattsvar-lundstrom-knut-
sundell.pdf 

Hur skuggor falla (Anders Tengström, Socionomen nr 7, 2011) 
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http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/hur-skuggor-falla-anders-
tengstrom.pdf 

Svar till Sundell och Tengström (Tommy Lundström, Socionomen nr 7, 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/Lundstrom-Socionomen-2011.pdf 

Konsten att mäta effekter av sociala och pedagogiska interventioner (presentationer från Socialsty-
relsens och FAS gemensamma Lejondalskonferensen om effektutvärderingar 7-8 februari 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/lejondalskonferensen 

Svensk och internationell forskning om sociala interventioners effekter (Knut Sundell, Haluk 
Soydan, Ann-Kristine Jonsson, Maja Kärrman Fredriksson och Hanna Olofsson, Socialstyrelserap-
port 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18318/2011-4-17.pdf 

Skol-Komet: Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet 
(Martin Karlberg, Institutionen för didaktik, Uppsala universitet 2011). 
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:373726/FULLTEXT01 

Physical exercise for older people: focusing on people living in residential care facilities and people 
with dementia (Håkan Littbrand, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå univer-
sitet).  
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:396463 

Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and 
emotional training in school (Brigitta Kimber, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska insti-
tutet 2011)  
http://publications.ki.se/jspui/bitstream/10616/40603/1/Kappa_Kimber 

Multisystemisk terapi i Sverige - evidensbaserad metod i nytt sammanhang (Cecilia Andrée 
Löfholm, Socialhögskolan, Lunds universitet 2011) 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2155556&fileOId=2155557 

The Parenting Programmes Evaluation Tool (Childrens workforce Develkopmental Council, 2011) 
https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/SP70/0310 
https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/SP68/0310  
http://www.commissioningtoolkit.org/ 

Nikolaus Koutakis (2011). Preventing Underage Alcohol Drinking through Working with Parents. 
Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.  
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:461182 

Verksamheter för sexköpare och sexsäljare når en begränsad grupp (Carl Göran Svedin, Linda 
Jonsson, Cecilia Kjellgren, Gisela Priebe och Ingrid Åkerman, Linköpings och Lunds universitet, 
2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012februari/utvarderingavverksamheterforsexkopareoch
sexsaljare 

Att göra effektutvärderingar (handbok i att utvärdera psykologiska, sociala och pedagogiska inter-
ventioner från Gothia förlag och Socialstyrelsen, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/attgoraeffektutvarderingar  
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Nytt synsätt på betydelsen av metod och relation i behandlingsarbete (Knut Sundell och Kjell 
Hansson, Socionomen nr 7, 42-44) 
Kommer snart 

Svenska effektutvärderingar av psykosociala interventioner (Socialstyrelserapport, 2012) 
Kommer snart 

Om evidens (populärvetenskaplig presentation från Socialstyrelsen 2013) 
Kommer snart 
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SSyysstteemmaattiisskkaa  öövveerrssiikktteerr 

Olika fält men samma problem? (Jenny Rehnman, Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, 
2009) 
http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Olika-falt-men-samma-problem/ 

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering, 2011) 
http://www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/Utvardering-av-metoder-i-halso-och-sjukvarden--En-
handbok/  

Om systematiska översikter (populärvetenskaplig presentation från Socialstyrelsen 2012) 
Kommer snart 
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IImmpplleemmeenntteerriinngg 

Implementation Research: A Synthesis of the Literature (Dean L. Fixsen, Sandra F. Naoom, Karen 
A. Blasé, Robert M. Friedman & Frances Wallace, University of South Florida, 2005)  
http://nirn.fpg.unc.edu/sites/nirn.fpg.unc.edu/files/resources/NIRN-MonographFull-01-2005.pdf  

Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst (Karin Guldbrandsson, 
rapport från Statens folkhälsoinstitut, 2007) 
http://www.fhi.se/PageFiles/3388/R200720_implementering_web0809.pdf  

Vad hjälper kunskap om den inte används? (IMS-nytt 4/2007) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9143/2007-117-
26_200711726_rev.pdf  

Implementering ingen impulshandling (IMS-nytt 1-2/2008) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8665/2008-117-7_20081177.pdf 

Att förändra socialt arbete (Maria Roselius och Knut Sundell (red), 2008; bok utgiven av IMS i 
samarbete med Gothia förlag) 
http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/?ew_101_p_id=50492&ew_101_cat_id=109&s
earchparam1=serial=72056121&content=true 

Före och efter kursen. Implementering är ständigt pågående (Skandinavisk Sjukvårdsinformation 5 
oktober 2008) 
http://www2.sjukvardsinformation.net/pdfsiltidning/sil_508.pdf 

Att leda evidensbaserad praktik – en guide för dig som är chef inom socialt arbete (Kerstin Färm, 
Synnöve Ljunggren, Kristin Marklund och Ulrika Bergström, IMS-rapport 2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17934/2009-126-248.pdf 

Södermalmsprojektet – ett försök att implementera evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 
(Synnöve Ljunggren, Socialstyrelserapport 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18155/2010-10-21.pdf 

Implementeringen av MultifunC – ett program för institutionsbehandling av ungdomar med svåra 
beteendeproblem (Kerstin Söderholm Carpelan och Malin Hultman, Socialstyrelserapport 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18364/2011-6-16.pdf 

Om Implementering (populärvetenskaplig presentation från Socialstyrelsen 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18723/2012-6-12.pdf 

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik – en guide för ledningen i vård och omsorg (Anneli 
Jäderland, Ulrika Bergström, Synnöve Ljunggren och Linda Broström, Socialstyrelserapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-10-16/Sidor/default.aspx  

Evidensbaserad praktik (Webbaserat stöd med praktisk vägledning för verksamheter som arbetar 
med att utveckla evidensbaserad praktik) 
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/Sidor/default.aspx  

Att tänka på innan man utvecklar eller importerar stödinsats eller behandling (information för att 
söka utvecklingsmedel mot våld, Socialstyrelsen, 2012) 
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http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/utvecklingsmedelforarbetemotvald 

Implementeringsforskning - en kunskapsöversikt (Karl Löfgren, Kommission för ett socialt hållbart 
Malmö ) 
http://www.malmo.se/Kommun--politik/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo/Arkiv-nyheter-
Malmokommissionen/6-1-2012-Fran-kunskap-till-handling---ny-rapport-om-implementering.html 
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KKuunnsskkaappssssttyyrrnniinngg  

Riktlinjer för vård av unga med ångest och depression bör revideras (Göran Högberg, Bo Werner, 
Marianne Cederblad och Björn Wrangsjö, Läkartidningen nr 45, 2010) 
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15378 

Nationella riktlinjer står på solid grund (Anders Tegnell, Mårten Gerle, Anne-Liis von Knorring och 
Gerhard Andersson, Läkartidningen nr 45, 2010)  
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15378 

Ändrad styrning av välfärdsprofessioner - exemplet evidensbasering i socialt arbete (Andreas Lilje-
gren och Karolina Parding, Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 3-4, 2010). 
http://svt.forsa.nu/documents/forsa/documents/socialvetenskaplig%20tidskrift/artiklar/2010/%c3%a
4ndrad%20styrning%20av%20v%c3%a4lf%c3%a4rdsprofessioner%20-
%20exemplet%20evidensbasering%20i%20socialt%20arbete%20av%20andreas%20liljegren%20
&%20karolina%20parding.pdf 

Advancing Social Work Practice from Opinion-Based to Evidence-Based: Sweden’s Institute for 
Evidence-Based Social Work Practice. (Knut Sundell, Haluk Soydan, Karin Tengvald och Sten 
Anttila, vetenskaplig artikel i Research on Social Work Practice, 2010). 
http://rsw.sagepub.com/content/20/6/714.full.pdf+html  

Mot en effektivare Kunskapsstyrning. Kartläggning och analys av nationellt och regionalt stöd för 
en evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvården (Ulf-Johan Olson, Socialstyrelserapport 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17796/2009-10-124.pdf 

På väg mot en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Kartläggning, analys och förslag för att 
förbättra kunskapsstyrning (Ulf-Johan Olson, Socialstyrelserapport 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18248/2011-2-14.pdf  

Forskningsstrategi för hälsa och välfärd (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 1 de-
cember 2011) 
http://www.fas.se/pagefiles/4481/Forskningsstrategi%20h%c3%a4lsa%20och%20v%c3%a4lf%c3
%a4rd.pdf  

Förslag till nationell modell för kunskapsstyrning – enligt regeringsuppdrag om att utveckla 
modellen för God vård (Socialstyrelserapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18636/2012-2-37.pdf 
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FFöörreekkoommsstt  aavv  pprroobblleemm  

Social barnavård i Stockholms stadsdelar. En kvantitativ beskrivning av myndighetsutövande under 
1:a kvartalet 2002, 2003 och 2004 (Catrine Kaunitz, Cecilia Andrée Löfholm och Knut Sundell, 
FoU-rapport 2004) 
http://www.prevention.se/PDF/2004-5.pdf 

Socialtjänstens barn. Hur många är de, vilka blir insatserna, hur ofta återaktualiseras de och vad 
händer dem i vuxen ålder? (Knut Sundell, Bo Vinnerljung, Cecilia Andrée Löfholm och Eva Humle-
sjö 2004, FoU-rapport 2004:4). 
http://www.prevention.se/PDF/2004-4.pdf 

Från barndom till vuxenliv – En översikt av longitudinell forskning (Marianne Cederblad 2003; bok 
utgiven i samarbete med Gothia förlag) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-110-16 

Barnavårdsutredningar (Knut Sundell, Tine Egelund, Cecilia Andrée Löfholm och Catrine Kaunitz, 
2007; bok utgiven av IMS i samarbete med Gothia förlag) 
http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/?ew_101_p_id=48968&ew_101_cat_id=109&s
earchparam1=serial=72055728&content=true 

Missbruk - gammalt problem, nya metoder (IMS-nytt 1/2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8350/2009-126-
129_2009126129.pdf 

Social rapport 2010 (Socialstyrelsen, 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-11 

Verksamheter för sexköpare och sexsäljare når en begränsad grupp (Carl Göran Svedin, Linda 
Jonsson, Cecilia Kjellgren, Gisela Priebe och Ingrid Åkerman, Linköpings och Lunds universitet, 
2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012februari/utvarderingavverksamheterforsexkopareoch
sexsaljare 
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FFöörreekkoommsstt  aavv  iinntteerrvveennttiioonneerr  

Social barnavård i Stockholms stadsdela r. En kvantitativ beskrivning av myndighetsutövande un-
der 1:a kvartalet 2002, 2003 och 2004 (Catrine Kaunitz, Cecilia Andreé Löfholm & Knut Sundell, 
FoU-rapport 2004:5).  
http://www.prevention.se/PDF/2004-5.pdf 

Child protection in Stockholm. A local cohort study of childhood prevalence (Knut Sundell, Bo Vin-
nerljung, Cecilia Andrée Löfholm & Eva Humlesjö, 2006, Children and Youth Services Review, 29, 
180-192)  
http://www.prevention.se/PDF/sundell,%20vinnerljung%20m%20fl,%202007.pdf 

Barn och ungdomspsykiatrins metoder – en nationell inventering (Mia Ramklint, Socialstyrelserap-
port 2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8367/2009-126-
146_2009126146.pdf  

Socialtjänstens öppna verksamheter för barn och unga – en nationell inventering av metoder (Mo-
nica Norrman, Socialstyrelserapport 2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8366/2009-126-
145_2009126145_tryckfil.pdf 

Förskolans metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en nationell inventering (Pär 
Alexandersson, Socialstyrelserapport 2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8380/2009-126-
158_2009126158.pdf 

Skolans metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en nationell inventering i grundskolor 
och gymnasieskolor (Pär Alexandersson, Socialstyrelserapport 2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8395/2009-126-
174_2009126174.pdf 
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BBeeddöömmnniinnggssiinnssttrruummeenntt  oocchh  rriisskk--  oocchh  sskkyyddddssffaakkttoorreerr  

Risk och prognos (Dagmar Lagerberg och Claes Sundelin, 2000; bok utgiven av CUS i samarbete 
med Gothia förlag)  
http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/socialt_arbete_och_omsorg/socialt_arbete_-
_forskning/risk_och_prognos_i_socialt_arbete_med_barn.ecp?product_category_id=99&content=tr
ue&searchparam1=serial=72052727 

Stockholmsungdomar som klottrar (Knut Sundell, David Shannon och Cecilia Andrée Löfholm, 
FoU-rapport 2002).  
http://www.prevention.se/PDF/2002-10.pdf  

Femteklassares kunskap, attityder och erfarenhet av tobak, alkohol och andra droger (Knut Sundell 
och Ylva Kraft, FoU-rapport 2002)  
http://www.prevention.se/PDF/2002-1.pdf  

Mellanstadieelevers erfarenhet av droger. En jämförande studie av elva- och tolvåringar i Bologna, 
Rotterdam, Stockholm och Walsall (Knut Sundell, FoU-rapport 2003)  
http://www.prevention.se/PDF/2003-7.pdf 

Förväntade och verkliga riskbeteenden bland stockholmselever i årskurs nio (Bassam El-Khouri 
och Knut Sundell. FoU-rapport 2004).  
http://www.prevention.se/PDF/2004-3.pdf 

Elevers normbrytande beteenden. Resultat från 2004 års Stockholmsenkät med elever i grundsko-
lans år 9 och gymnasiets år 2 (Bassam El-Khouri och Knut Sundell. FoU-rapport 2005).  
http://www.prevention.se/PDF/2005-8.pdf 

Elever på vift. Vilka är skolkarna? (Knut Sundell, Bassam El-Khouri och Josefin Månsson, FoU-
rapport 2005)  
http://www.prevention.se/PDF/2005-15.pdf 

Elever som mobbar. Vilka är de? (Lina Collin, Bassam El-Khouri och Knut Sundell, FoU-rapport 
2005)  
http://www.prevention.se/PDF/2005-14.pdf 

Riskfaktorer för normbrytande beteenden. Skillnader mellan flickor och pojkar i tonåren (Bassam 
El-Khouri, Knut Sundell och Anna Strandberg, FoU-rapport 2005).  
http://www.prevention.se/PDF/2005-17.pdf 

Normbrytande beteende i barndomen (Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed 2005; bok 
utgiven av IMS i samarbete med Gothia förlag) 
http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/socialt_arbete_och_omsorg/socialt_arbete_-
_forskning/normbrytande_beteende_i_barndomen.ecp?product_category_id=99&content=true&sea
rchparam1=serial=72054370 

Hur mår Stockholms ungdomar? - en studie av risk- och skyddsfaktorers betydelse för psykisk 
ohälsa (Anders Ekstrand, FoU-rapport 2006)  
http://www.prevention.se/PDF/2006-7.pdf 

Kan man mäta en människa? (IMS-nytt 2/2007) 
 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9126/2007-117-10_200711710.pdf  
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Internationellt adopterade i Sverige (Margareta Carlberg och Karin Nordin Jareno (Red.), 2007; bok 
utgiven av IMS i samarbete med Gothia förlag) 
http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/socialt_arbete_och_omsorg/barn-
_ungdom_och_familj/internationellt_adopterade_i_sverige.ecp?product_category_id=99&content=t
rue&searchparam1=serial=72055681 

Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En långtidsuppföljning med ett salutogent och 
ekologiskt perspektiv – en långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. (Martin 
Olsson, Socialhögskolan, Lunds universitet 2007)  
http://www.avhandlingar.se/avhandling/33f1c550b4/ 

Screening inom mödrahälsovården för partnervåld. Nytta måste balanseras mot skada (Ingela Rå-
destad, Christine Rubertsson och Ingegerd Hildingsson, Läkartidningen nr 11, 2008) 
www.lakartidningen.se/store/articlepdf/8/8994/LKT0811s807_808.pdf 

Fråga om våld i mödravården – inte ett antingen eller (Ulf Högberg och Kerstin Edin, Läkartidning-
en nr 20, 2008) 
http://ltarkiv.lakartidningen.se/2008/temp/pda35125.pdf 

Inte rimligt fråga alla gravida om partnervåld – andra metoder finns (Ingela Rådestad, Christine 
Rubertsson och Ingegerd Hildingsson, Läkartidningen nr 20, 2008) 
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=9487 

Oansvarigt att inte fråga (Kristina Stenson, Mariella Öberg, Åsa Witkowski och Gun Heimer, Läkar-
tidningen nr 20, 2008) 
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=9490 

Screening måste grundas vetenskapligt (Ingela Rådestad, Christine Rubertsson och Ingegerd Hil-
dingsson, Läkartidningen nr 20, 2008) 
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=9489 

Hur frågar vi för att identifiera utsatta kvinnor? (Kristina Stenson, Mariella Öberg, Åsa Witkowski, 
Gun Heimer, Ulf Högberg och Kerstin Edin, Läkartidningen nr 22, 2008) 
www.lakartidningen.se/store/articlepdf/9/9600/LKT0822s1694_1694.pdf 

Metodguide för socialt arbete (Socialstyrelsens webbaserade informationstjänst om insatser och 
bedömningsinstrument, start 2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/metodguide 

Referensmaterial för bättre användning av ASI-intervjun (Bengt-Åke Armelius, Siv Nyström, Chris-
ter Engström och Jan Brännström, IMS-rapport 2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/sammanstallningavutvecklingsprojektsombeviljatss
todavnationellapsykiatrisamordnaren/Documents/2009-10-120.pdf 

ASI intervjun som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i 
missbruks- och beroendevård och närliggande områden.  
http://www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun  

Att bedöma barn och unga i riskzon (Anna-Karin Andershed föreläsning från konferens om 
”Prevention och samverkan för barns psykiska hälsa”, 2010) 
http://urplay.se/159856 

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården (Siv 
Nyström, Lennart Rådenmark och Björn Bennrup, Socialstyrelserapport, 2012) 
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http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18450/2011-10-6.pdf 

Med målet i sikte - Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS) 
(Siv Nyström och Ulrika Bergström, Socialstyrelserapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18826/2012-9-3.pdf 

BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av socialtjänstens familjehem 
(Pia Kyhle Westermark och Malin Hultman, Socialstyrelserapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18765/2012-8-1.pdf 

Att mäta beredskap för förändring (elektronisk enkät för att mäta förändringsvilja, Socialstyrelsen, 
2012)  
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/bff  

FREDA - nya bedömningsmetoder för arbete mot våld i nära relationer (Jenny Nybom, Socialsty-
relsen, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/nyabedomningsmetoderforarbetemotvaldinarare
lationer 

Om bedömningsinstrument (populärvetenskaplig presentation från Socialstyrelsen 2012) 
Kommer snart 

Etiska aspekter på rutinfrågor om våldsutsatthet i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten (Niklas 
Juth och Christian Munthe, Socialstyrelserapport 2012) 
Kommer snart 
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SSyysstteemmaattiisskk  uuppppfföölljjnniinngg  

Social barnavård i Stockholms stadsdelar. En kvantitativ beskrivning av myndighetsutövande under 
1:a kvartalet 2002, 2003 och 2004 (Catrine Kaunitz, Cecilia Andreé Löfholm & Knut Sundell, FoU-
rapport 2004:5).  
http://www.prevention.se/PDF/2004-5.pdf 

Med målet i sikte - Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS) 
(Siv Nyström och Ulrika Bergström, Socialstyrelserapport, 2012) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18826/2012-9-3.pdf 

Om systematisk uppföljning (populärvetenskaplig presentation från Socialstyrelsen 2013) 
Kommer snart 
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SSoocciioonnoommuuttbbiillddnniinngg  

Evidensbaserad praktik på svenska socialhögskolor (Jan Gassne, Socialstyrelserapport 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17977/2010-3-31.pdf 

Socialstyrelsen på villovägar (Anders Bergmark, Åke Bergmark, Evy Gunnarsson, Anna Hollander, 
Tommy Lundström, Marie Sallnäs och Marta Szebehely, Socionomen nr 5, 2010)  
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/debatt-professorer-2010-05-
11.pdf 

Klienters bästa förutsätter forskning om sociala insatsers effekter och att socionomer lär sig inne-
börden av evidensbaserad praktik (Knut Sundell och Anders Tegnell, Socionomen nr 5, 2010)  
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/socionomen-debatt-5-2010.pdf 

Effektutvärderingar i avhandlingar (Knut Sundell och Einar Stensson, Socialstyrelserapport 2010)  
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17970/2010-3-24.pdf 

Socialstyrelsen vill dirigera forskning (Rosmari Eliasson-Lappalainen, Per Gunnar Edebalk, Anna 
Meeuwisse, Sune Sunesson, Kerstin Svensson och Hans Swärd, Universitetsläraren nr 10/11, 
2010)  
http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2010/Nummer-1011-10/Tidningens-
innehall/Socialstyrelsen-vill-dirigera-forskning/ 

Vetenskaplig frihet och samhällsansvar (Knut Sundell, Anders Tegnell och Håkan Ceder, Universi-
tetsläraren nr 12, 2010)  
http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2010/Nummer-12-10/Tidningens-innehall/Vetenskaplig-
frihet-och-samhallsansvar/ 

Replik till socialstyrelsen (Rosmari Eliasson-Lappalainen, Per Gunnar Edebalk, Anna Meeuwisse, 
Sune Sunesson, Kerstin Svensson och Hans Swärd, Universitetsläraren nr 14, 2010)  
http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2010/Nummer-14-10/Tidningens-innehall/Replik-till-
Socialstyrelsen/ 

Inget speciellt upprörande (Kjell Hansson, Universitetsläraren nr 17, 2010) 
http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2010/Nummer-17-10/Tidningens-innehall/Inget-
speciellt-upprorande/ 

Förbättra socionomutbildningen (Ilija Batljan, Christin Johansson, Eva Nordmark och Lotta Pers-
son, Dagens samhälle 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/Documents/Forbattra-
socionomutbildningen.pdf 

Litteratur om psykisk hälsa och utveckling samt evidensbaserad praktik på utbildningar för skolans 
professioner (Alexandra Snellman, Socialstyrelserapport 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18449/2011-10-5.pdf 
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KKoossttnnaaddssaannaallyysseerr  

Tänk långsiktigt. En samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska 
hälsa (av Carin Bokedal, Statens folkhälsoinstitut, Karin Mossler och Anna Marnell Socialstyrelsen 
samt Ulla Nordenstam, Skolverket) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10345/2004-110-4_20041106.pdf 

Att räkna med nytta: samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete (Kari Jess, Institutionen för 
socialt arbete, Stockholm 2005) 
http://www.avhandlingar.se/avhandling/7a3a664ff6/ 

Crossing the Quality Chasm? The short-term effectiveness and efficiency of MST in Sweden: An 
example of evidence-based practice applied to social work (Tina Olsson, Socialhögskolan , Lunds 
universitet 2009) 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1287707&fileOId=1293755 

Prislappen - om samhället inte samverkar (Claes Malmquist, föreläsning från konferens om ”Pre-
vention och samverkan för barns psykiska hälsa”, 2010) 
http://urplay.se/159857 

Att styra kommunsektorn – exemplet fallprevention (Lars Hultkrantz, ekonomisk debatt nr 6 2010) 
http://www2.ne.su.se/ed/pdf/38-6-lh.pdf 

Washington state Institute for Public Policy (cost-benefit analyser med Steve Aos som ansvarig).  
http://www.wsipp.wa.gov/ 
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GGrruunnddsskkoollaa  

Vällovliga teorier räcker inte (Knut Sundell och Martin Karlberg, Pedagogiska magasinet 15 mars 
2009) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2009/05/13/vallovliga-teorier-racker-inte 
 
Svenska skolreformer till mer skada än nytta (Knut Sundell, Sven Bremberg och Martin karlberg, 
GP 24 februari 2010) 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.317860-svenska-skolreformer-till-mer-skada-an-nytta 

Förenklat resonemang om skola och vetenskap (Claes Nilholm, GP 12 mars 2010)  
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.329399-forenklat-resonemang-om-skola-och-vetenskap 

Skolans arbete med utsatta barn (Bo Vinnerljung, föreläsning från konferens om ”Prevention och 
samverkan för barns psykiska hälsa”, 2010) 
http://urplay.se/159854 

Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn (Bo Vinnerljung, Marie Berlin 
och Anders Hjern, Social rapport 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-3-11/Documents/2010-3-
11_Kap_7_Skolbetyg_utbildning_och_risker_for_ogynnsam_utveckling_hos_barn.pdf 

Internationella publikationer och citeringar under perioden 2000-2009 hos svenska professorer och 
docenter inom folkhälsovetenskap, omvårdnadsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete 
och sociologi (Knut Sundell, Socialstyrelserapport 2010) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18137/2010-10-6.pdf 

Det svenska forskningsfiaskot (intervju med Knut Sundell, Skolvärlden 25 januari 2011)  
http://www.skolvarlden.se/artiklar/det-svenska-forskningsfiaskot 

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat (Jan Hå-
kansson och Sveriges Kommuner och Landsting summerar John Hatties studie Visible learning, 
2011) 
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40008_1.pdf 

Att göra skillnad (Mikael Alexandersson i Lärarnas Nyheter 2011-05-10) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/05/10/gora-skillnad 

Hem till skolan (Maciej Zaremba om den svenska skola, DN 3-14 april 2011) 
http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola 
http://www.dn.se/kultur-noje/maciej-zaremba-en-forolampning-mot-barnen-sa-sankte-skolan-
kraven-pa-laskunnighe 
http://www.dn.se/kultur-noje/man-maste-lata-ratt-ga-fore-galet-en-skolas-kamp-mot-overheten 
http://www.dn.se/kultur-noje/sverige-har-slutat-undervisa-sa-forlorade-lararna-sitt-yrke 
http://www.dn.se/kultur-noje/det-ar-ingen-vacker-syn-sa-tog-teknokraterna-kommandot-over-skolan 

Forskarnas skolsvek (ledare DN 13 april 2011) 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/forskarnas-skolsvek 

Litteratur om psykisk hälsa och utveckling samt evidensbaserad praktik på utbildningar för skolans 
professioner (Alexandra Snellman, Socialstyrelserapport 2011) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18449/2011-10-5.pdf 
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Slutsatser om mobbning håller inte (Martin Forster, Sven Bremberg, Martin Karlberg och Terje 
Ogden, Sydsvenskan 14 februari 2011)  
http://www.sydsvenskan.se/opinion/slutsatser-om-mobbning-haller-inte/ 

Slutsatser om mobbning håller (Helen Ängmo, Annika Hjelm, Odd Lindberg, Peter Gill, Gun-Marie 
Frånberg, Erik Flygare, Björn Johansson, Christina Osbeck och Åsa Söderström, Sydsvenskan 22 
februari 2011) 
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/debattartiklar/slutsatser-om-mobbning-haller-1.147781 

Vill Skolverket tysta kritik? (Lotta Bernler och Göran Englund, Pedagogiska magasinet nr 4, 2011) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/vill-skolverket-tysta-kritik 

Skolverket tystar inte kritik (Erik Flygare, Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, Björn Johansson, Odd 
Lindberg, Christina Osbeck och Åsa Söderström, Pedagogiska magasinet nr 5, 2011) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/23/forolampande-vi-skulle-ga-
maktens-arenden 

Skolverket vill inte tysta kritik (Annika Hjelm och Tommy Lagergren, Pedagogiska magasinet nr 1, 
2012) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/22/skolverket-tystar-inte-kritik 

Förolämpande att vi skulle gå maktens ärenden (Erik Flygare, Gun-Marie Frånberg, Peter Gill, 
Björn Johansson, Odd Lindberg, Christina Osbeck och Åsa Söderström, Pedagogiska magasinet 
nr 1, 2012) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/23/forolampande-vi-skulle-ga-
maktens-arenden 

Även Skolverket borde tåla en granskning (Lotta Bernler och Göran Englund, Pedagogiska maga-
sinet nr 1, 2012) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/28/aven-skolverket-borde-tala-
granskning  

Behaviorismens återkomst i svensk skola (Tomas Englund och Ingemar Engström, Pedagogiska 
magasinet 10 maj 2011) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/05/10/behaviorismens-aterkomst-
svensk-skola 

Skol-komet skapar ömsesidig respekt och arbetsro (Martin Karlberg, Pedagogiska magasinet nr 2, 
september 2011) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/09/16/skol-komet-skapar-omsesidig-
respekt-arbetsro-1 

Skol-komet handlar inte om disciplinering (Martin Forster, Pedagogiska magasinet nr 3, september 
2011) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/09/16/skol-komet-handlar-inte-
disciplinering 

Vi kommer bort från tjat och fokus på problem (Peter Karlsson, Malin Bruhn och Elin Wesslander, 
Pedagogiska magasinet nr 3, september 2011) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/09/16/vi-kommer-bort-fran-tjat-fokus-
pa-problem-0 
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Skol-Komet står för en instrumentell syn på relationer (Tomas Englund och Ingemar Engström, 
Pedagogiska magasinet nr 4, november 2011) 
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/skol-komet-star-instrumentell-
syn-pa-relationer-0  

Mer vetenskaplig forskning om skolan behövs (Bertil Törestad, Skola och samhälle, 7 juni 2012) 
http://www.skolaochsamhalle.se/skola/bertil-torestad-mer-vetenskaplig-forskning-om-skolan-
behovs/ 
 


