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ungdomsforskningen 
 
 
 
 
 
Mycket har skrivits om forskningsmetoder inom samhällsvetenskaperna 
under årens lopp. Det finns i dag en uppsjö av litteratur om kvantitativ 
och kvalitativ metod, och en hel del har skrivits om möjligheten att 
förena de båda.  
 Termen ”metod” används ofta som utbytbar mot ”metodologi”, och 
dess innebörd varierar. I snäv mening betecknar termen (1) de metoder 
som används för insamling och bearbetning av data. Enligt min upp-
fattning är en vidare definition av metodbegreppet, som också inklude-
rar de teoretiska implikationerna, mer riktig. En sådan definition omfat-
tar förutom steg (1) ovan, också (2) ”ontologiskt grundade heuristiska 
principer för val av problem och sättet att angripa dessa problem” och 
(3) ”logiskt och epistemologiskt grundade principer för begreppsbild-
ning och teorikonstruktion” (Udehn 1984 s 30). Sådan förståelse av me-
todbegreppet understryker att forskningsprocessen är en helhet, vilket 
inte hindrar oss från att vid behov fokusera uppmärksamheten på någon 
eller några av de tre stegen.  
 I min framställning kommer jag att främst koncentrera mig på reso-
nemang kring det första steget: metoder för insamling och bearbetning 
av data, därav främst kvalitativa metoder samt möjligheten att förena 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Jag kommer också att utgå ifrån 
min egen disciplin: sociologin. Det är i sammanhanget viktigt att på-
peka att de kvalitativa metodernas accepterande har varit högst varie-
rande inom olika discipliner i Sverige. Medan det för t ex etnologer 
varit självklart att använda kvalitativa metoder, har det för sociologer 
varit tvärtom. Före 80-talet har det inte funnits något större sociologiskt 
projekt som uttalat byggt på kvalitativa metoder (Ahrne 1984). Kvali-
tativa metoder har i sociologin främst dykt upp i avhandlingssamman-
hang (först vid 70-talets slut) och de rörde sig främst inom de av 
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Chicagoskolan etablerade områdena: subkulturer, lokalsamhällen etc. 
Den kvalitativa forskningen har ofta stött på hård kritik (Ahrne 1984). 
Mjukdataforskningen saknar en tradition att falla tillbaka på inom 
svensk sociologi, dess historia är mycket kort och klimatet som möter 
den mildras endast långsamt. Allt detta medverkar förstås till en upple-
velse av metoddiskussionen som otillräcklig och ger också en känsla av 
att föreningen av de båda metoderna inte är helt oproblematisk. 
 Vad är kvalitativa och kvantitativa metoder egentligen? De kvanti-
tativa metoderna är sådana som använder kvantifierade data. Där ingår 
olika typer av statistiska, på förhand givna och precisa metoder. De 
kvalitativa metoderna kan, enligt Ahrne (1984), definieras negativt i 
förhållande till de kvantitativa. Kvalitativa metoder är sådana som inte 
använder kvantifierade data. Denna metodtradition bygger på Webers 
(1864-1920) ”förståelseskola”: vi kan förstå mänsklig handling genom 
att tränga in i de subjektiva betydelser som aktörer själva tillskriver det 
egna och andras beteende (Weber 1964). Den Weberska Verstehen 
hade inflyttande på senare perioders sociologisk forskning (t ex Thomas 
& Znaniecki, Chicagoskolans forskare och sedan hermenutiken). Men 
detta inflytande var inom sociologin inte alls lika massivt som t ex 
inom antropologin.  
 Metoddiskussionen har oupplösligt varit bunden vid en bredare ve-
tenskapsteoretisk diskussion. Olika vetenskapliga traditioner och olika 
kunskapsparadigmer har bekämpat varandra, genererat nya idéström-
ningar och låtit gamla komma tillbaka i förändrad form (för en kort be-
skrivning av denna utveckling hänvisas läsaren till Tebelius 1987 eller 
Udehn 1984). Inom sociologin har den kvantitativa traditionen domine-
rat under vissa skeden, men det har hela tiden också funnits en kvalita-
tivt inriktad forskning. Mycket av det som redan för länge sedan har 
blivit sagt återupptäcks idag och ses som synnerligen aktuellt och rele-
vant för oss. Znaniecki (1882-1958) skriver t ex följande i sitt verk om 
forskarens roll i samhället: ”The sociologist is bound to abide by wha-
tever standard of validity those individuals or groups apply to the 
knowledge on which they take an active share” (Znaniecki 1965 s 5). 
 Den vikt vi idag tillskriver aktörens egen självförståelse har således 
redan påpekats av sociologins klassiker. Vid studier av den klassiska 
litteraturen kan vi förmodligen upptäcka att de flesta av våra mest om-
huldade kvalitativa metodologiska forskningsprinciper har långa rötter i 
äldre vetenskap.  
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 Om det är så att såväl forskningsmetodens teoretiska principer som 
det praktiska genomförandets möjligheter och problem finns välbe-
skrivna i klassisk och modern litteratur, uppstår frågan: Finns det något 
mer som vi kan bidra med? 
 Det förefaller som det kvalitativa forskningsfältet nu befinner sig i 
en ”utvecklingsexplosion”. Det tillkommer hela tiden fler och fler kva-
litativa undersökningar och de under forskningsprocessen samlade erfa-
renheterna borde kunna bidra till att bredda vår kunskap. Men det be-
hövs en överblick och en utvärdering av det kvalitativa forskningsfältet. 
Det räcker inte att varje forskare redovisar sina egna erfarenheter och 
problem och det är onödigt att alla lär sig med trial-and-error-metoden. 
Om flera forskares erfarenheter sammanställs och systematiseras, gör 
man den kvalitativa metoden mer fullständig och allmängiltig och 
bidrar till att befästa dess vetenskapliga status. 
 Ett annat motiv för fortsatt arbete med metodfrågor har samband 
med vad jag skulle vilja kalla en modernisering av metodfältet. Denna 
modernisering är nödvändig på grund av att ”det undersökta” förändras. 
Det verkar t ex i dagens läge vara svårare än tidigare att få människor 
att föra dagbok (vilket de tidigare nämnda Thomas & Znaniecki an-
vände). Däremot kan det vara lättare att få folk att berätta om vissa per-
sonliga/intima erfarenheter och problem. Vissa sätt att komma över in-
formation (t ex dagboksanalyser) verkar mindre aktuella, vissa teman 
(sexuallivet, äktenskapliga problem, incest) lättare åtkomliga genom 
samtal.  
 Vi kan anta att ungdomar är den kategori i samhället som mer än 
andra ändrar sina vanor i samband med nya moden och trender. En ung-
domsforskare måste därför vara speciellt känslig för det aktuellt 
gångbara bland ungdomarna och speciellt öppen för okonventionella 
möjligheter till datainsamling. Exempel på olika mindre konventionella 
sätt att genomföra kvalitativa undersökningar kan vara: 
 * att använda stillbilder i intervjusituationen, 
 * att använda texter för att diskuteras i intervjusituationen, 
 * att använda videofilmer för att registrera reaktioner och för att 
 diskuteras i intervjusituationen, 
 * att låta ungdomarna intervjua varandra och spela in. 
 Alla dessa metoder kan tjäna som öppningar för att komma åt de 
problem och tankar som är svåra att yttra i den ganska formella situa-
tion som en intervjusituation ofta är. Detta sker genom att intervjuper-
sonen identifierar sig med personerna på bilder, i boken eller i filmen 
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eller genom att den främmande vuxna personen inte finns med i inter-
vjusituationen. Stillbilder kan också vara en genväg att erhålla infor-
mation om intervjupersonens inställning till vissa situationer etc. Det 
kan med andra ord vara mycket enklare att visa upp en bild i stället för 
att veckla in sig i långa beskrivningar. 
 Samtidigt som man måste vara flexibel nog för att hitta nya meto-
der och se deras möjligheter, bör man också vara observant på de spe-
ciella problem som uppkommer vid användning av dessa metoder. 
 Det tycks också finnas stora skillnader i fråga om forskningsresur-
ser under olika tidsperioder och i olika länder. Därför kan vi inte alltid 
använda samma metoder som tidigare har använts någon annanstans. 
Det kan för dagens svenska ungdomsforskare vara en omöjlighet att, t 
ex som Hollingshead studera en hel liten stad i 2 år, intervjua 735 ton-
åringar där, och få hälften av dem att skriva självbiografier (se Tonår-
ingar, 1952). Eftersom våra resurser vanligen är mycket mindre måste 
också metoderna specialanpassas.  
 Ett tredje motiv för fortsatt metoddiskussion är den åtskillnad som i 
verkligheten ofta råder mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. De 
två forskningsmetoderna har utvecklats ur olika forskningstraditioner, 
med annorlunda människosyn och skilda kunskapsmodeller. De till-
handahåller möjligheter att utforska skilda problemkategorier, eller i 
viss mån olika sidor av samma fenomen. De skulle ofta med fördel 
kunna användas i samma undersökning. Men en viktig fråga är: kan vi 
använda oss av de båda metoderna utan att ta hänsyn till skillnader i 
människosyn och de ursprungliga kunskapsmodellerna? 
 
 
De kvalitativa metodernas tillämpning 
 
Användningen av kvalitativa metoder ställer höga krav på forskaren, ef-
tersom metoden som sådan inte garanterar vetenskaplighet. Implicit i 
detta ligger inte att all kvantitativ forskning är vetenskaplig om bara 
metodens användning är korrekt. Korkade undersökningar blir inte 
mindre korkade bara genom att kvantitativ metod används. Men förut-
satt att vi har två välgenomtänkta undersökningar varav en är kvalitativ 
och en kvantitativ är den andras metod mindre subjektiv. Det är viktigt 
att vi i en kvalitativ undersökning använder oss av subjektiviteten som 
ett forskningsinstrument.  
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 För att åskådliggöra mitt påstående vill jag jämföra användning av 
kvalitativ intervju med användning av en enkät. I min fiktiva undersök-
ning använder jag kvalitativ intervju för att ta reda på hur vissa indi-
vider ser på vissa händelser och processer i sina liv. Jag väljer indivi-
derna pragmatiskt: de som enligt min uppfattning på bästa, utförligaste 
etc sättet kan berätta för mig om det som intresserar mig. Mitt urval är 
strategiskt, eller som det i verkligheten ofta blir: tillfälligt (se t ex Jette 
Fog 1982). Insamlade data är av tvåfaldig karaktär. För det första är 
intervjusituationen själv ett tillfälle värt att koncentrera sig på. Enligt 
Grele (1975) ger analysen av själva intervjusituationen viktig informa-
tion bl a om det männskliga medvetandets struktur. Men jag får också 
vissa uppfattningar om personer jag pratar med, vilka sedan kan färga 
mina tolkningar. Å andra sidan kan man i intervjusituationen på bred 
front utsätta sig för en interaktion som ger oväntade insikter, medan 
man i en enkät på förhand hade dragit upp möjliga alternativ. För det 
andra föreligger det efter intervjun en text där personen ifråga har gett 
sina tolkningar av händelser etc. När data skall tolkas bör jag utifrån 
den befintliga teorin och mina egna funderingar hitta information och 
strukturer i materialet som stödjer eller förkastar min teori. Men min 
teori har i viss mån programmerat min perception och det kan bli svårt 
att fånga in information som förkastar den. Intervjumetoden som sådan 
hjälper mig inte att bli objektiv, om inte jag hela tiden är flexibel och 
medveten om det subjektivas begränsningar, möjligheter och öpp-
ningar. 
 Saken förhåller sig annorlunda med enkätundersökningen. Här an-
vänder jag enkäten för att ta reda på ”fakta”, hur många individer av en 
viss population som har råkat ut för en viss händelse och utvecklat vissa 
egenskaper. För att ta reda på det tar jag fram ett visst antal individer på 
ett representativt sätt. Till dem skickar jag min enkät. Dataanalysen 
innebär en sammanställning och bearbetning av information med olika 
mer eller mindre sofistikerade statistiska metoder. Signifikanta resultat 
stödjer mina antaganden. Om resultaten inte är signifikanta förkastas 
antagandena; i så fall kanske nya antaganden behöver göras och 
undersökas på nytt. Men om mina första antaganden är vettiga ger 
tolkningen mindre utrymme för subjektivitet. Däremot blir den kunskap 
som vi på det sättet får om de undersökta personerna inte lika 
djupgående som vid en kvalitativ undersökning.  
 Undersökningsmetoden gör att mina antaganden måste vara vettiga 
från början, mina kategorier måste hålla från början etc. Utrymmet för 
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ändringar av antaganden, kategorier etc under undersökningens gång är 
här mer begränsat än vid kvalitativa undersökningar. Vid kvalitativa 
undersökningar är vår kunskap om de undersökta mycket större men 
det krävs ständig granskning av den egna teorin. Detta sker i samspel 
med empirin. Forskningsprocessen är en växelverkan mellan dessa två. 
Därför måste hela forskningsprocessen noggrant beskrivas. Förhållan-
det mellan teoretiska utgångspunkter, val av metod, resultat och tolk-
ning ingår i sin helhet i ”bevisföringen” (Haavind 1982). Denna nog-
granna beskrivning ägnas åt att ge läsaren möjlighet att pröva våra 
tolkningar. Om läsaren utgår ifrån samma position som forskaren skall 
hon/han kunna förstå forskarens tolkning och acceptera den som logisk, 
men ändå ha utrymme för att anlägga ett eget perspektiv och komma 
fram till egna tolkningar. Användning av kvalitativa metoder ställer 
således höga krav på såväl forskaren som läsaren, men läsaren kan å 
andra sidan, utan egentliga fackkunskaper, bilda sig en egen uppfatt-
ning om undersökningen. Insyn i en kvantitativ undersökning förutsät-
ter å sin sida kunskap om de statistiska metoderna som inte är lättill-
gänglig för alla. Båda metoderna har således sina speciella tolknings-
svårigheter. 
 Beskrivning av forskningsprocessen inkluderar explicitgörandet av 
det perspektiv som vi rör oss med. Detta perspektiv påverkar valet av 
forskningsmetod. T ex om vårt perspektiv är att ungdomar är aktiva och 
tänkande individer som själva formar sin verklighet, men som också 
underställs påverkan av olika yttre betingelser innebär detta vissa 
implikationer för metodvalet. Vi väljer t ex intervju och observation 
förenad med studier av mer globala sammanhang som t ex ungdomsar-
betslöshet eller internationella trender i ungdomskulturen. Om vårt per-
spektiv hade varit att ungdomar formas av sin omgvining i förening 
med vissa ärvda egenskaper (intelligens etc) skulle vi kanske välja 
några psykologiska tester och experiment som forskningsmetod. Om vi 
hade ett perspektiv där ungdomar ses främst som samhälleliga katego-
rier eller grupper, skulle vi valt statistiska metoder. Vårt perspektiv 
finns ofta latent och explicitgörs inte, fast man kan tänka sig att det inte 
bara styr valet av forskningsmetoden men också valet av själva forsk-
ningsproblemet. 
 Vid metodval utgör urvalsfrågan en viktig punkt: Skall vi välja ett 
representativt eller ett strategiskt urval? 
 Att välja representativt är utan tvekan mer opportunt, men vårt pro-
blem kan ofta motivera ett strategiskt urval. T ex att studera ungdomar i 

62 



KVALITATIVA METODER 

naturliga grupperingar (en skolklass, en vänkrets etc) eller att studera 
speciella ungdomar i speciella situationer (ett tjejrockband under repe-
titioner och konserter). Avsikten är att uppnå förståelse av just dessa 
ungdomar och inte att fastställa hur många ungdomar i en population 
som befinner sig i en viss situation. Att säkerställa representativitet är 
ofta överflödigt i förhållande till de frågor som ställs utifrån förståelse-
perspektivet. I verkligheten är ofta det strategiska urvalet vad som sna-
rare kan kallas ett tillfälligt urval (se t ex Fog 1982). Jag intervjuar de 
ungdomar i en klass som har tid och lust att prata med mig. Klassen 
finns i en skola som jag har, eller kan etablera kontakt med, etc. I viss 
mån är mitt urval fortfarande strategiskt i förhållande till forsknings-
problemet: jag väljer de ungdomar som kan ge mig information. Men 
metodologiskt är inte ett sånt förfarande lika ”renhårigt” som de två 
tidigare nämnda. Det utgör icke desto mindre forskningens verklighet. 
Fog motiverar metodiskt ett sådant tillfälligt urval med att vi ändå får in 
en ny kunskap, specifik för varje individ, och detta i sig är värdefullt. 
Även om intervjupersonerna hade valts utifrån av forskaren på förhand 
uppställda kategorier, kunde vi inte bli säkra på att undersökningresul-
taten hade blivit mer fullständiga eller att de stämde bättre med verk-
ligheten.  
 Generaliserbarhetsbegreppets relevans är olika inom kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Det unika är i kvalitativ tradition lika intressant 
som det allmängiltiga. Men man vill ofta göra en tolkning som relaterar 
till det allmänna och på det sättet upphäver man det unika. Studier av 
vissa subkulturer kan t ex vara intressanta i tredubbel bemärkelse. För 
det första därför att de beskriver en unik grupp ungdomar och deras 
kulturproduktion. För det andra därför att vissa subkulturella drag tas 
upp och assimileras av ”mainstream-ungdomarna”. Det unika blir vart-
efter allmängiltigt. Dessutom säger avvikelsen mycket om normen. 
Subkulturerna fungerar t ex som orienteringskarta för vanliga ungdo-
mar (Fornäs 1989). 
 I kvalitativ forskning är inte heller kravet på reproducerbarhet lika 
aktuellt som i kvantitativ forskning. T ex blir två beskrivningar av 
samma samhälle ofta olika när de görs av olika forskare (t ex en man 
och en kvinna), beroende på forskarens bakgrund. Vi delar i viss mån 
samma tanke- och erfarenhetsvärld, men i viss mån är dessa skilda från 
individ till individ och för samma individ vid olika tidpunkter. De olika 
beskrivningarna av samma samhälle förlorar inte i intresse p g a sin 
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olikhet, snarare tvärtom, de berikar vår kunskap om verklighetens be-
skaffenhet. 
 
 
Insamling och tolkning av data 
 
Beroende på vem det är vi undersöker: individen, gruppen, ett helt sam-
hälle, kan datainsamlingsmetoder varieras och/eller kombineras. Vilka 
är de kvalitativa datainsamlingsmetoderna? 
 Till de mest använda kvalitativa datainsamlingsmetoderna hör 
intervju och observation. En intervju kan vara strukturerad eller 
ostrukturerad (flera olika termer används av forskarna: Eneroth (1984) 
använder ”intervju” och ”samtal”, Grönmo (1982) kallar båda typerna 
av intervju för ”uformell intervju”, medan ”strukturert intervju” enligt 
honom är det jag skulle vilja kalla enkät). Vid strukturerad intervju för-
bereds alla frågor av forskaren. Vid ostrukturerad intervju anger forska-
ren endast ett tema inom vilket intervjupersonen kan ta upp vad hon vill 
(för en mer omfattande beskrivning av intervjumetodens tillämpning 
och problem hänvisas läsaren till Karptschof 1984 och Kvale 1984). 
 En observation kan vara direkt eller deltagande. Direkt observation 
innebär att man observerar någon annans beteenden, utan att komma i 
kontakt med den andre. Målet här är att inte engagera sig i det man ob-
serverar. Deltagande observation innebär att man deltar i den verksam-
het som data ska insamlas från. Man deltar och observerar på samma 
gång. 
 Det kvalitativa experimentet är ytterligare en metod. Den innebär 
att forskaren medvetet försätter den andre i en viss situation för att 
upptäcka nya beteenden, se vad som händer.  
 Eneroth (1984) tar upp introspektion, självobservation och empati 
som viktiga inslag i den kvalitativa forskningen. Vi kan förstå de män-
niskor och företeelser som vi undersöker genom att analysera egna er-
farenheter, reaktioner och känslor. 
 Vi använder ofta sekundärdata av olika karaktär. Ett sätt att hantera 
den typen av material är att använda rådata och omtolka dem. På så sätt 
kan befintliga undersökningar granskas på nytt och deras resultat om-
tolkas (ett sådant exempel finns hos Wernersson 1988 del 2). 
 I de kvalitativa metoderna är intersubjektiviteten genomgående låg, 
därför är det nödvändigt att noga redovisa forskningssituationen, dess 
omständigheter och innehåll, samt hur vi kom fram till våra tolkningar. 
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 Subjektivitetsinslaget är som tidigare konstaterats stort vid använd-
ningen av de ovan nämnda metoderna. Att vid datainsamlandet kombi-
nera flera kvalitativa metoder kan hjälpa till att säkerställa resultaten 
(Ehn & Löfgren 1982). Ett bra exempel på detta tillvägagångssätt är 
Bjerrum Nielsens (red) bok Jenteliv og likestillingslaere, 1988. Där 
redovisas en undersökning genomförd bland ungdomar i tre åttonde-
klasser från två Osloskolor, en högstatusskola och en arbetarskola. Tack 
vare att forskarna kombinerar olika metoder, blir det möjligt att under 
undersökningens gång upptäcka felaktiga antaganden. Forskarna 
använder deltagande observation i klassrummet, individuella intervjer 
med elever och lärare, samt observationer på en fritidsgård där eleverna 
vistas på kvällarna. Undersökningsresultaten blir mycket intressanta. 
Det visar sig att högstatusskolan, med sin progressiva pedagogik och 
elever med ovanligt goda hemförhållanden, tycks inverka hämmande på 
flickorna. Pojkar dominerar klassrummet på ett slående sätt. I arbe-
tarskolan är det tvärtom. Trots elevernas bakgrund i svårare sociala 
förhållanden, och trots en på många sätt mer traditionell pedagogik, är 
flickorna väl synliga i klassrummen. De är till och med dominerande. 
Men enskilda intervjuer visar att de starka och dominerande arbetar-
flickornas utbildningsperspektiv är kortare än medelklassflickornas. 
Medelklassflickorna verkar förtryckta men de ser ändå fler möjligheter 
öppna framför sig. Tack vare kombinationen av olika metoder har man 
nyanserat och korrigerat sina resultat. 
 Liknande effekter kan också uppnås genom att flera olika kvalitati-
va undersökningar sammanförs. I min egen undersökning om tonårs-
flickors val av framtid har jag också ställts inför generaliserbarhetspro-
blemet. Frågan om hur tonårsflickor väljer framtid har vi velat se ut-
ifrån konflikten mellan officiell jämställdhetsideologi, enligt vilken alla 
människor oavsett könstillhörighet har lika möjligheter, och praktiken 
där könstillhörighet är avgörande för vilka möjligheter individen har. 
Detta innebär bl a att flickor har krav på sig att handla och välja som 
fria individer, och att samtidigt handla och välja som kvinnliga kvinnor 
i enlighet med den kulturellt bestämda kvinnlighetsbilden. Vårt syfte 
var att förstå hur den enskilda flickan löser detta dilemma. Vi har också 
velat se om det finns ett mönster i konfliktlösningen som upprepas hos 
många. Forskningsproblemets karaktär bestämde vårt val av kvalitativ 
metod och icke-representativt urval. Vi fastnade för intervjumetoden 
kombinerad med en del bilder att fritt associera till. När intervjuerna 
genomfördes och vi redan vid en snabbanalys kunde finna vissa intres-
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santa mönster, blev frågan om generaliserbarhet aktuell. Det visade sig 
att det samtidigt med vår undersökning genomfördes andra undersök-
ningar om tonårsflickor och yrkesval, på annat håll i Sverige och i 
andra nordiska länder, och med liknande resultat. Undersökningarna 
kan stärka varandera så att resultaten kan göras mer generaliserbara 
trots att enskilda studier inte baseras på representativa urval.  
 Som Hanne Haavind (1982) påpekar, bör generalisering av empiris-
ka sammanhang ske på många fler olika sätt än enbart genom de 
metoder som förutsätter statistisk representativitet. Genom att använda 
mer än en kvalitativ undersökningsmetod och genom att sammanställa 
resultat av flera kvalitativa undersökningar kan vi också stärka genera-
liserbarheten.Genom att sätta vår undersökning i mer globala kultur-
sammanhang kan vi också uppnå en generaliserbarhet av resultaten, 
trots att det undersökta urvalet saknar representativitet.  
 Ehn & Löfgren beskriver ganska utförligt metoder för kulturanalys, 
där tolkning utgör det viktigaste och svåraste momentet.  

 
Varje kulturanalytisk tolkning är en skapelse och som sådan produkt av en 
mängd olika faktorer: tänkande, läsning, personliga erfarenheter och intressen, 
subjektiva föreställningar och kulturell tillhörighet. Forskningsprocessen är 
inte skild från livet i övrigt, den hämtar sin näring därifrån och är ofta, på ett 
mer eller mindre öppet redovisat sätt, en bearbetning av existentiella och mo-
raliska frågor som forskaren är personligt engagerad i. (Ehn & Löfgren 1982 s 
105.) 
 

Dessa egenskaper gör kulturanalysen fascinerande för forskaren, men 
de utgör samtidigt ett stort problem, och gör att särskilt höga krav ställs 
på vår förmåga att självkritiskt granska våra egna slutsatser och tolk-
ningar. Som Ehn & Löfgren skriver utgör kulturanalysen en svår ba-
lansgång mellan insikt och åsikt (s 118). 
 
 
Kan kvalitativa och kvantitativa metoder förenas? 
 
Likaväl som vissa forskningsfrågor motiverar val av kvalitativa meto-
der, kan andra motivera en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
metoder, och ännu andra val av enbart kvantitativa metoder. Att kom-
binera de båda metoderna kan vara meningsfullt om användning av 
kvalitativ metod kan fördjupa en fråga behandlad med hjälp av kvanti-
tativ metod, eller om användning av kvantitativ metod kan stärka gene-
raliserbarheten av de i kvalitativ undersökning erhållna resultaten. Kan 
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vi bara utan vidare kombinera kvalitativ och kvantitativ metod i vår 
forskning eller måste vi först ta ställning till vissa grundläggande skill-
nader mellan dessa metoder till förmån för det ena eller det andra för-
hållningssättet? 
 Det är viktigt för oss att kunna använda oss av de båda metoderna, 
eftersom det är forskningsproblemet som skall bestämma vilken metod 
eller metodkombination som är lämpligast. Vi vill inte begränsa våra 
forskningsproblem enbart till sådana som kan undersökas med hjälp av 
kvalitativa metoder, men vi vill inte heller ge upp vår förankring i den 
kvalitativa traditionen och dess förståelseperspektiv. 
 Vissa forskare, som t ex Eneroth (1984), tycks anse att skilda män-
niskosyn och de olika kunskapsmodeller som de två vetenskapliga tra-
ditionerna ursprungligen bygger på, gör dem oförenliga. Enligt andra, 
som t ex Brante (1989), finns det ingen motsättning mellan bl a kvali-
tativ och kvantitativ sociologi om man kan enas om det vetenskapliga 
målet att förklara betingelser för variation (av fenomen) med så gene-
rella faktorer som möjligt, utan att släppa kravet på precision. 
 Den kvantitativa metoden grundas, enligt Eneroth, på den logiskt-
deduktiva modellen som innebär att man från en allmängiltig teori (be-
grepp) härleder vissa enskilda hypoteser vilka man sedan prövar mot 
observationer av företeelsen i verkligheten (deduktion). Den begrepps-
ligt-induktiva modellen som kvalitativ metod bygger på innebär att man 
från vissa observationer av företeelsen i verkligheten, sluter sig till ett 
allmängiltigt begrepp (induktion). Starrin, Larsson & Willebrand 
(1984) beskriver förhållandet på ett helt annat sätt utifrån Bulmer 
(1975): ”Enligt Bulmer sker begreppsbildningen varken induktivt (från 
observation till kategori) eller deduktivt (från kategori till observation) 
utan i båda riktingarna på samma gång i samspel med varandra. Be-
grepp och observationer är ömsesidigt beroende av varandra, men be-
greppen är inte direkt härledda ur observationerna, inte heller påförda 
observationerna utifrån” (s 19). Denna beskrivning tror jag ligger nära 
aktuell forskningsverklighet i både kvalitativa och kvantitativa studier. 
 Frågan om forskarens ställning i förhållande till forskningsobjektet 
har varit viktig i den metodologiska diskussionen. Det är viktigt att 
forskaren eftersträvar närhet och inlevelse å ena sidan och distans och 
objektivitet å den andra. Dessa förhållningssätt utesluter inte varandra 
utan är alla nödvändiga i forskningsprocessen.  
 Det föreligger också en skillnad mellan de båda metoderna på den 
mest konkreta nivån, nämligen i fråga om vad det är som kan ”mätas” 
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med hjälp av respektive metod. Medan man med hjälp av den kvantita-
tiva metoden t ex kan mäta mängd av vissa kvalitéer som skiljer olika 
företeelser åt, kan man genom den kvalitativa metoden t ex avgöra 
vilka olika kvalitéer som en viss företeelse har.  
 Den kvantitativa och kvalitativa metoden kan kombineras med var-
andra på olika sätt. Sammanföring av de båda i en och samma under-
sökning kallas ”metodtriangulering”. Grönmo (1982) beskriver fyra 
modeller för metodtriangulering vilka i korthet kan de återges på föl-
jande sätt: 
 1. Kvalitativa undersökningar används som en förberedelse inför 
kvantitativa undersökningar. Avsikten är här att få en viss empirisk 
grund vid konstruktionen av mätinstrument för insamling av kvantita-
tiva data. Sådana pre-tester kan utföras innan eller under konstruktionen 
av frågeformuläret. De kvalitativa studierna kan också bidra till att 
revidera eller precisera problemställningen.  
 2. Kvalitativa undersökningar används som en uppföljning till 
kvantitativa undersökningar. Detta kan vara nödvändigt för att förstå de 
generella resultaten av den kvantitativa analysen. Sådant tillvägagångs-
sätt är speciellt intressant vid större surveyundersökningar som främst 
ger översiktliga tendenser och generella mönster. De kvantitativa un-
dersökningsresultaten kan också vara en viktig grund för strategiska 
avgöranden om vilka fenomen eller problem som de kvalitativa studi-
erna skall fokuseras på. 
 3. Parallell tillämpning av kvantitativa och kvalitativa studier. Båda 
typerna av data används samtidigt i samma undersökning. De kvantita-
tiva data ger en grund för en översiktlig framställning av frekvenser, 
fördelningar och sammanhang. Framställningen fördjupas med hjälp av 
kvalitativa data. Dessa kan också användas för att upphäva de begräns-
ningar som medföljer mätinstrument och analystekniker samt för att 
fördjupa tolkningarna. Detta sätt att kombinera kvantitativa och kvali-
tativa metoder innebär att båda tillnärmelsesätt används på samma gång 
i samma undersökning - under lika förhållanden och samma undersök-
ningsbetingelser. 
 4. Insamling av kvalitativa data som kvantifieras under analysen. 
Datainsamlingen baseras huvudsakligen på kvalitativa metoder, medan 
dataanalysen i stort bygger på kvantitativa metoder. Båda refererar till 
samma datamaterial. Detta sätt att kombinera de båda metoderna läm-
par sig bäst för översiktlig framställning av kvalitativa resultat.  
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 Konsekvensen av detta skulle kunna vara en modell där vi enas om 
en gemensam vetenskaplig målsättning (enligt Brante) och använder 
oss av den kvantitativa metodens jämförande förmåga och samtidigt 
behåller den kvalitativa metodens förståelseinriktning t ex i enlighet 
med Grönmos modell. 
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