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Validitetsproblem i empirisk 
samhällsvetenskaplig 
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Mitt huvudsyfte är här att försöka överskrida de sterila och imperialis-
tiska kontroverser som ofta utkämpas mellan förespråkare för ”kvalita-
tiva” och ”kvantitativa” metoder. Jag ska göra det genom att koncent-
rera mig på de grundläggande validitetsproblem som i själva verket är 
gemensamma för båda traditionerna, och som, hävdar jag, hanteras lika 
dåligt av bägge. I detta gör jag inte anspråk på någon särskild origina-
litet; kärnan i vad jag har att säga kan återfinnas i vilken vetenskapsteo-
retisk introduktionstext som helst. 
 Traditionellt har dessa kontroverser karakteriserats antingen av ett 
ytligt poserande och slagordsropande eller också av en sorts akademisk 
apartheid där varje sida utvecklas separat och helt ignorerar den andra. 
Inget av detta befrämjar dialog eller utveckling av komplementära 
strategier, eller bidrar till att lösa de båda riktningarnas gemensamma 
problem. Jag skulle för det första vilja hävda att det inte finns någon 
inneboende motsättning mellan ”kvalitativ” och ”kvantitativ” metodo-
logi (även om det naturligtvis finns viktiga skillnader i perspektiv och 
metod); och för det andra att de flesta av konflikterna är symptom på 
andra och djupare klyftor som egentligen har att göra med resurser, 
status, prestige och maktanspråk inom det akademiska fältet. Sådana 
konflikter tenderar att vara bittrast där resurserna är knappast, t ex inom 
sociologin. I stället för att fortsätta dessa låsta strider vore det kanske 
mer intressant att ur ett historiskt perspektiv försöka se var den gemen-
samma marken och de reella skillnaderna finns, och hur man hanterar 
frågor om validitet och reliabilitet i de bägge traditionerna. 
 Det är också uppenbart att båda sidor måste ta sitt ansvar för saker-
nas nuvarande tillstånd. Kvantitativa forskare har tenderat att inta en 
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imperialistisk attityd i metodfrågor, och vägrat att ens överväga möjlig-
heten att kvalitativa metoder kunde vara legitima, medan kvalitativa 
forskare ofta klumpat ihop alla kvantitativa forskare under etiketten 
”positivister”, och underförstått att denna etikett räcker för att sätta 
punkt för all diskussion. I Sverige används ”positivism” som ett slagord 
mot empirister. Alla positivister använder en viss typ av empiri, men 
det betyder inte att alla kvantitativa empirister är positivister. Natur-
ligtvis har empirin både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Var ton-
vikten läggs beror mest på vad som studeras. 
 Låt det vara sagt en gång för alla, för det första att inte alla, och 
inte ens de flesta fenomen kan eller borde kvantifieras, och för det 
andra att rigorös och väl genomförd ”kvalitativ” forskning är precis 
lika legitim som vilken annan typ av forskning som helst. Men det bör 
också sägas att bara för att de flesta positivister använder en viss typ av 
kvantifiering, gör detta inte alla eller ens de flesta kvantitativa forskare 
till positivister. Jag har en bestämd känsla av att de flesta som använder 
termen ”positivist” som skällsord i själva verket bara har en vag upp-
fattning om termens ursprungliga betydelse. Positivismen var från bör-
jan en filosofi som grundades av Saint-Simon och utvecklades av 
Comte. Denna filosofi är inte samma sak som empirism och kvantifie-
ring (som härrör från naturvetenskaperna). 
 
 
Begrepp - teori - observation 
 
I samhällsvetenskaplig forskning har många av våra allvarligaste prob-
lem egentligen mycket litet att göra med frågan om man ska arbeta 
kvantitativt eller ej, även om man inte ska blunda för denna fråga. De 
viktigaste problemen ligger primärt i forskningsprocessens första steg, 
dvs på de begreppsliga och teoretiska nivåerna. Tills vi har tacklat 
dessa problem på ett tillfredsställande sätt kommer våra resultat att för-
bli magra, oavsett vilka metoder vi använder för att nå dem. Tyvärr är 
det just detta fundamentala led i forskningsarbetet som ofta slarvas 
bort, både inom kvantitativ och kvalitativ forskning. Vad gäller kon-
struktionen och definitionen av begrepp, teoretiska modeller och vari-
abler är faktiskt båda traditionerna lika bristfälliga. 
 Ett begrepp är en intellektuell konstruktion som representerar något 
abstrakt som annars är ogripbart. När vi studerar mänskligt beteende är 
ett av våra största dilemmor att många av de allra viktigaste fenomenen 
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är ogripbara och kräver indirekta observations- eller mätmetoder. Det 
första kravet på begreppen är att de riktigt återspeglar de fenomen vi 
önskar studera. I vanliga fall är definitionen av ett begrepp en hypotes 
om att några saker vi är intresserade av är relaterade till andra saker. 
 På grund av den sociala världens komplexitet är det nödvändigt att 
explicit eller implicit konstruera en teoretisk modell, vari begreppen 
operationaliseras. Vetenskaplig slutledning börjar med en teoretisk ut-
saga som säger att en klass av fenomen är förbunden med en annan på 
ett speciellt sätt. En teoretisk utsaga implicerar logiskt en empirisk ut-
saga, och härledningen av empiriska utsagor sker genom vanlig logisk 
deduktion. När vi logiskt har deducerat empiriska utsagor från en teori, 
kan vi genomföra de observationer den empiriska utsagan kräver för att 
se om de är sanna eller inte. Om och endast om den teoretiska modellen 
är en bra representation av fenomenen, kommer de härledda egenska-
perna att överensstämma med fenomenens. En teori som förkastas av 
upprepade observationer kommer vanligen att ändras, varvid vi måste 
förändra våra begrepp eller formulera nya som mer korrekt represente-
rar fenomenen ifråga. Vartefter vi går vidare, omdefinierar vi succes-
sivt våra begrepp tills de korrekt representerar fenomenen i världen. 
Begreppslig precision är omöjlig utan ökande kunskap om hur världen 
fungerar. Det är meningslöst att diskutera begrepp utan att referera till 
innehållslig teori, och innehållslig teori är värdelös utan observationer 
som testar om den är sann eller inte (Ghiselli m fl 1981, Stinchcombe 
1968). 
 I samhällsvetenskapen fokuseras uppmärksamheten främst på vari-
ation mellan individer och grupper. Ibland är sådan variation kvalitativ, 
i termer av sort, ibland kvantitativ, i termer av frekvens, antal eller 
grad. Även kvalitativa fenomen varierar - annars skulle det inte finnas 
någon anledning att undersöka dem. Om vi vill undvika förvirring se-
nare, är det absolut väsentligt att vi specificerar och definierar den 
egenskap vi studerar. Från denna definition är det möjligt att utveckla 
en serie av observationer som möjliggör att beskriva individer i termer 
av den variabla egenskap som undersöks. Kvalitativ beskrivning kallas 
ibland också klassificering, kvantitativ beskrivning kallas mätning. 
Mätning innefattar användandet av siffror enligt någon regel, t ex vär-
den som erbjuder kvantitativa beskrivningar av individer och som kan 
manipuleras för att ge mer information. När en variabel egenskap är 
kvalitativ placeras individerna in i kategorier som inte är ordnade, me-
dan kvantitativa variabler har ordnade kategorier, eftersom de olika 
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kategorierna representerar olika grader, antal eller frekvenser och är 
ordnade just efter egenskapens kvantitet.  
 I början av forskningsprocessen finns det egenligen ingen grund-
läggande skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Första 
steget är alltid att definiera och specificera de begrepp och variabler vi 
är intresserade av. Denna definition bör visa vilken typ av variabel det 
är, om det är kvalitativa eller kvantitativa skillnader vi söker efter. När 
vi har definierat den variabel vi ska undersöka är det sedan möjligt att 
utforma en serie observationer eller mätningar som låter oss uppfatta 
likheter eller skillnader mellan individer. Vi måste definiera våra vari-
abler och välja de metoder som bäst kommer åt, beskriver och förklarar 
de fenomen, samband och skillnader vi intresserar oss för. Är det i för-
sta hand kvantitativa skillnader (dvs mängder eller grader av) så bör 
man använda kvantitativa metoder. Är det i huvudsak kvalitativa skill-
nader (dvs mänskliga eller samhälleliga kvaliteter) väljer man kvalita-
tiva metoder. Denna process av definition och beskrivning är dynamisk 
och oavslutad, eftersom det finns en samverkan mellan en definition, 
utformandet av observationer eller mätningar, och de uppnådda resul-
taten. 
 Ju klarare och mer specifik definitionen av ett begrepp och en 
variabel är, desto mer användbar är den. En vag definition överför 
oprecis information och har följaktligen föga värde. Det sätt på vilket 
vi definierar en variabel är en funktion av de teorier och kunskaper vi 
har om egenskapen och individerna för vilka den är en variabel. När 
begreppsbildningar och teoretiska formuleringar förändras och kunska-
pen ökar, förändras våra definitioner av variabler. Begrepp och teorier 
är inte statiskt oföränderliga, och om de behandlas som sådana blir de 
snabbt till dogmer. 
 I nästan alla forskningstraditioner finns en växande insikt om att 
vår förmåga att närma oss många samhällsvetenskapliga problem i stor 
utsträckning beror på våra observationsprocedurers kraft och stringens. 
I dag är dessa procedurer ofta inadekvata, varför vi inte kan veta om 
misslyckandet att finna en bättre korrespondens mellan fenomen beror 
på svagheter i teoretiska formuleringar, brister i observation och mät-
ning, eller bägge. När vi måste arbeta med begrepp som det är svårt 
eller omöjligt att observera direkt, finns det i såväl kvantitativ som kva-
litativ forskning en stark tendens att anta att nästan vilka redan till-
gängliga begrepp och procedurer som helst kan duga. Samtidigt som ett 
sådan godtycke i sista hand gör forskning möjlig, har det minst två 
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nackdelar: för det första lämnas de antaganden som görs i gången från 
den teoretiska konstruktionen till det operationella mätandet helt enkelt 
outtalade, och för det andra finns det föga motivation att förbättra mät-
processen (Blalock 1975 och 1982). 
 Observation och mätning ses allt mer som en intellektuell och em-
pirisk aktivitet där man ger mening åt teoretiska variabler, som länken 
mellan det begreppsliga och det empiriska, via en formell modell. Detta 
forskningssteg är den process där abstrakta begrepp knyts till empiriska 
indikatorer. Eftersom abstrakta begrepp inte kan observeras eller mätas 
direkt, kräver en systematisk teoritestning att man använder precisa och 
fullständiga empiriska indikatorer som utformas för att approximera 
specifika teoretiska begrepp. Omvänt bidrar empiriska indikatorers kor-
rekta representation av begrepp till fortsatt teoriutveckling genom att 
belysa de gap som finns mellan teoretisk formulering och observerad 
verklighet. Begreppsformulering, teorikonstruktion och hypotes-
testande är alltså oskiljbara och endast kan förstås i relation till varand-
ra (Blalock 1968, Bagozza 1982). 
 Eftersom de har att göra med den väsentliga relationen mellan teori 
och empiri, kan de flesta av dessa iakttagelser appliceras både på ”kva-
litativa” och ”kvantitativa” metoder. Fruktbärande forskning är alltid en 
tätt integrerad blandning av teori och empiri. Det vi talar om här kan 
diksuteras i termer av forskningsprocessens validitet, dvs i vilken mån 
specifika hypoteser som härletts ur teorin bekräftas i empiriska studier. 
Om grundläggande begrepp och teoretiska formuleringar är dåligt defi-
nierade eller svagt utvecklade blir resultatet nästan alltid otillfredsstäl-
lande - vilken metod som än används för att observera eller mäta feno-
menen. 
 
 
Forskningsprocessens pendlingar 
 
Om vi empiriskt ska kunna beskriva och förstå komplexa mänskliga 
och/eller samhälleliga fenomen, måste vi börja med att göra denna 
komplexitet hanterlig. Vi studerar olika delar och element som sedan 
sammanfogas till en helhet. Denna process är en pendelrörelse mellan 
teori och empiri, mellan helhet och delar. En variabel eller ett fenomen 
är inte något statiskt, utan måste hela tiden relateras till, och om så 
krävs omdefinieras i förhållande till verklighetens tillstånd vid en viss 
tidpunkt. 
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 Hur ska vi då bäst kunna utnyttja de olika traditioner vi har tillgång 
till? En intressant översikt har givits av Paul Willis (1978). Han skiljer 
tre nivåer av kulturella relationer, som för heuristiska och metodolo-
giska syften bör hållas isär. Den första betecknar han som ”den indexi-
kala nivån”. Detta är den process där objekten observeras och beskrivs, 
fältet kartläggs och relationer och intresseområden för vidare forskning 
identifieras. Jag anser att det primärt är här kvantitativa metoder hör 
hemma, när hela samhällsstrukturer ska kartläggas och olika sfärer ur-
skiljas osv. Det gäller då att hitta de intressanta punkterna och att ringa 
in grupper för fortsatta studier.  
 Vidare talar Willis om ”den homologiska nivån av kulturella rela-
tioner”. Här är målet att identifiera och analysera homologier, samband 
mellan t ex stil och musik eller individers och gruppers strukturella pla-
cering och deras kulturella orientering, livsstil, smak etc. Här passar 
nog kvalitativa, etnografiska metoder bättre än kvantitativa. Analysen 
bygger på kulturkunskap och förmåga att se underliggande samband 
som inte är direkt mätbara. 
 Den tredje nivån är ”den integrala nivån av kulturella relationer”, 
där de två föregående integreras till en makromodell där diakrona ut-
vecklingsperspektiv och orsakssammanhang uttolkas. Enligt min me-
ning når vi mycket sällan fram till denna nivå idag, men både kvantita-
tiva och kvalitativa metoder är betydelsefulla för denna kunskapsut-
veckling. 
 Kvantitativa metoder kan ge en karta på vilken kvalitativa forskare 
kan orientera sig, medan de kvalitativa metoderna ger en djupare för-
ståelse av de kartlagda relationerna och kan upptäcka fenomen som så 
att säga inte syns på kartan. Det är då de kvantitativa forskarnas uppgift 
att undersöka om detta fenomen bara är ett lokalt mikrofenomen, eller 
om det kan generaliseras i någon grad. När våra kunskaper om fältet 
ökar är det möjligt att den kvantitativa forskningens roll kommer att 
minska. Den bör dock inte uteslutas helt och hållet, eftersom den fortfa-
rande är det effektivaste sättet att på makronivån kontrollera den all-
männa validiteten och tillämpbarheten hos de resultat som uppnåtts i 
kvalitativa studier i mindre skala.  
 En klok strategi vore att använda kvantitativa metoder för att kart-
lägga fältet och fånga eller peka ut relationer som kan vara av intresse 
för vidare, ”djupare” kvalitativa studier. Kvantitativa metoder är bäst 
lämpade för att kartlägga skillnader, varianser, korrelationer mellan 
fenomen (men inte för att förklara dessa, det är alltid en uppgift för teo-
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rin). Kvalitativa metoder bör sedan användas för att förklara dessa re-
lationer och lokalisera dem inom en meningskontext, exempelvis ge-
nom etnografisk observation bland mindre grupper. Sedan bör vi med 
jämna mellanrum använda kvantitativa metoder för att storskaligt testa 
huruvida dessa relationer fortfarande består eller inte, och om de inte 
gör det, var och hur de har ändrats - varefter de uppnådda resultaten 
kan användas för att leda till fortsatt kvalitativ forskning, osv. På så sätt 
kan kvantitativa och kvalitativa metoder fungera som viktiga komple-
ment till varandra. Rent metodologiskt finns det inte några inbyggda 
motsättningar dem emellan.  
 Följande modell åskådliggör förhållandena mellan begrepp, teorier 
och observationer (efter Hellevik 1977 s 158): 
 

 
 
Observera att processen inte är rätlinjig, utan det bör alltid ske en pend-
ling mellan de olika leden. Även om man börjar med att försöksvis 
klargöra sina begrepp och deras operationalisering, kan empiriska ob-
servationer ständigt leda till omdefinitioner och rekonstruktioner av 
teorin.  
 Begreppsvaliditeten rör relationen mellan å ena sidan begreppen 
och å den andra deras teoretiska operationaliseringar i form av konstru-
erade latenta variabler. Denna relation kan bara avgöras teoretiskt, ald-
rig empiriskt: ingen mätning i verkligheten kan avgöra om begrepp och 
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operationaliseringar hänger samman på ett riktigt sätt. Det finns dock 
en empirisk relevans i den meningen att i den mån empirin avslöjar 
systematiska fel eller avvikelser från vad teorins operationalisering låtit 
oss förvänta, så får vi anledning att tvivla på begreppsvaliditeten.  
 Bedömningen av reliabilitet handlar om korrespondensen mellan 
latenta och manifesta variabler, och kan lättare avgöras av empiriska 
observationer. Här finns en viss skillnad mellan kvantitativ och kvalita-
tiv forskning. Men det viktigaste steget är alltid den teoretiska operatio-
naliseringen, och de största problemen inom bägge traditionerna gäller 
idag svagheter och brister i begreppsvaliditeten. 
 Alltför länge har vi spänt kärran framför hästen och käbblat om 
vems fel det är att så lite framsteg görs. I stället för att slösa tid på 
hopplösa och bittra strider och anklagelser mot varandra vore det bättre 
om vi använde tiden och kraften till att noga granska forskningsproces-
sen, försöka förbättra våra respektive traditioner och identifiera de sätt 
på vilka var och en av oss kan bidra till att öka summan av vår kun-
skap. 
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