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Scientist practitioner 

Konsumerar forskning 
 

Utvärderar egna interventioner 
 

Forskare-producerar nya data 

 



The Scientist Practitioner, 1999 
Hayes, Barlow & Nelson-Gray 
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Analytisk och teknologisk 

Definiera och mäta beteenden 
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Definiera och mäta beteenden 

Vilket beteende vill jag påverka 
och i vilken riktning? 
 

 Vilken dimension ska mäta? 

 

Hur ska mätningen gå till? 

 



Utvärdera beteendeförändring 

Beteende som ska förändras 

Beroendevariabel (BV) 
 

 Interventionen 

Oberoendevariabel (OV) 
 

Vilken design ska du välja? 

 



Upprepad mätning 

Förändringar av beteende över tid 

 

Grafisk återgivning av beteende 
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Utvärdera 

Jämföra före och efter intervention 

 

Hur ser vi interventionen? 

 

Före=baslinje=A 

 

Intervention=B 

 



A-B design 







Analys av förändring 

Är det interventionen orsakar 
förändring?  

 

Finns det alternativa förklaringar? 
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https://www.youtube.com/watch?v=F
cjV8YODnU4 
 

Hur man gör grafer i excell 
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Nu till våra spännande 
presentationer!! 
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