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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden ur ett 
kunskapsteoretiskt och ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. I fråga om kvalitativ 
forskning har metoderna hermeneutik och fenomenologi studerats särskilt grundligt. 
Uppsatsen argumenterar för att kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska antaganden 
måste vara gemensamma för de båda typerna av metod, om man anser att båda typerna 
ska betraktas som vetenskapliga. Vidare hävdas att de kvalitativa metoderna är 
sammankopplade med en rad problem beträffande objektivitet, generaliserbarhet, 
rättfärdigande av kunskap och teoriers empiriska stöd. I många fall utger sig dessa 
metoder för att leva upp till de krav man ställer på vetenskaplig forskning i dessa 
avseenden i lika hög grad som kvantitativ metod, men en av uppsatsens teser är att de 
misslyckas med detta. I uppsatsen hävdas att vetenskapens mål är att generera 
generaliserbar kunskap. På grund av de kunskapsteoretiska problem kvalitativ forskning 
stöter på, kan sådan forskning inte ensam nå detta mål och således inte ha någon 
självständig plats i vetenskapen, utan kan endast tjäna ett förvetenskapligt syfte, genom 
att, i vissa fall, formulera frågor och hypoteser som sedan besvaras respektive testas av 
kvantitativ forskning. 
 

 
Abstract 
This paper examines the quantitative and the qualitative research methods with respect 
to both epistemology and the philosophy of science. With regards to qualitative 
research, the paper takes a closer look at the hermeneutic and the phenomenological 
methods in particular. The paper argues that the different types of method must have the 
same epistemological assumptions, if it is held that both types ought to be considered 
scientific. It is further claimed that the qualitative methods are connected to several 
problems concerning objectivity, generalizability, the justification of knowledge and the 
empirical support of theories. In many cases, these methods purport to live up to the 
requirements that are made on scientific research in these respects to the same degree as 
the quantitative method, but one of the theses of this paper is that they fail to do this. In 
the paper, it is maintained that the goal of science is to generate generalizable 
knowledge. Due to the epistemological problems qualitative research are faced with, 
such research cannot reach that goal alone and thus cannot hold an independent position 
in science, but can only serve a prescientific purpose, by, in some cases, drawing up 
questions and hypotheses which are then answered and tested respectively, by 
quantitative research.   



 3

Innehåll  
 

INLEDNING ........................................................................................................................ 4 
KVANTITATIV OCH KVALITATIV FORSKNING ....................................................... 4 

SYNEN PÅ KUNSKAP OCH VETENSKAP I KVANTITATIV RESPEKTIVE 
KVALITATIV FORSKNING .................................................................................... 5 

OBJEKTIVITET OCH GENERALISERBARHET ....................................................................... 6 
Kvantitativ forskning ................................................................................................ 6 
Kvalitativ forskning .................................................................................................. 6 

RÄTTFÄRDIGANDE AV KUNSKAP ................................................................................... 10 
Kvantitativ forskning .............................................................................................. 10 
Kvalitativ forskning ................................................................................................ 10 

ETT GEMENSAMT MÅL FÖR KVANTITATIV OCH KVALITATIV 
FORSKNING............................................................................................................ 11 
DEN KVALITATIVA METODENS PLATS I VETENSKAPEN ................................................... 12 
ÄR INDELNINGEN I KVANTITATIV OCH KVALITATIV METOD MENINGSLÖS? ..................... 13 
INVÄNDNINGAR MOT UPPFATTNINGEN ATT KVALITATIV METOD SAKNAR 

EGENVÄRDE........................................................................................................ 14 

SAMMANFATTNING ...................................................................................................... 16 

REFERENSER .................................................................................................................. 18 



 4

Kvalitativ metod � vetenskap eller inte? 
 

Inledning 
I samhälls- och beteendevetenskaperna delar man in den vetenskapliga metoden i 
kvantitativ och kvalitativ metod. Egentligen är det fråga om två helt olika metoder. De 
skiljer sig åt inte bara i fråga om tillvägagångssätt för datainsamlande och dataanalys, 
utan även vad gäller syften och typ av forskningsfrågor. Men hur är det med de 
kunskaps- och vetenskapsteoretiska antaganden som ligger till grund för respektive 
metod? Skiljer de sig åt eller är de desamma? Om antagandena inte skiljer sig från 
varandra, lever den ena metoden upp till kraven bättre än den andra? Är den ena 
metoden helt enkelt mer vetenskaplig än den andra? Finns det överhuvudtaget något 
enhetligt sätt att definiera vetenskap, så att båda metoderna faller under definitionen? 
Vidare finns det inte bara en, utan flera kvalitativa metoder. Blir svaret på ovanstående 
frågor beroende på vilken kvalitativ metod man har i åtanke? I den här uppsatsen 
argumenterar jag för ståndpunkten att kvalitativ forskning ofta har som ambition att, 
precis som kvantitativ sådan, bidra med objektiv kunskap, men att den inte kan leva upp 
till de krav som ställs på en sådan vetenskap. Vidare menar jag, i motsats till den 
traditionella uppfattningen, att kvalitativ och kvantitativ forskning i själva verket strävar 
mot samma mål, det vill säga att uppnå generaliserbar kunskap, men att kvalitativ 
forskning, på grund av sin oförmåga till generalisering, saknar egenvärde.  
 

Kvantitativ och kvalitativ forskning 
I kvantitativ forskning använder man sig av den hypotetisk-deduktiva metoden. Man 
ställer upp en hypotes som man sedan testar mot observationer som görs under 
kontrollerade former. Den vanligaste undersökningstypen i kvantitativ forskning är 
troligtvis experiment (även i samhälls- och beteendevetenskaperna), men 
korrelationsstudier förekommer också. De fenomen man undersöker är mätbara, eller 
definieras på ett sådant sätt att de blir mätbara. De data man samlar in genomgår således 
statistiska analyser och resultaten av dessa analyser är alltid kvantitativa. Målet är att 
finna generaliserbar kunskap i form av orsaker och förklaringar. På grund av den 
önskade generaliserbarheten vill man att det urval av försökspersoner man använder ska 
vara så representativt som möjligt för den population man vill generalisera resultaten 
till.  
  Kvalitativ forskning har istället en induktiv karaktär. Man samlar in data och söker 
sedan efter mönster och samband i dessa data. Syftet är att generera en teori. Metoden 
för datainsamling i kvalitativ forskning är vanligtvis observation eller intervju. Det man 
söker efter är mening, det vill säga den mening informanterna ger åt olika företeelser. 
Kunskap om denna mening uppnår man genom att tolka sina data och slutligen erhålla 
förståelse för andra människors livssituation. Eftersom mening inte är något som kan 
mätas, utan handlar om beskaffenheten hos ett fenomen, analyserar man inte sina data 
statistiskt. Istället försöker man upptäcka mönster och skapa kategorier. Man är inte 
heller intresserad av att statistiskt generalisera sina resultat, vilket ju för övrigt inte är 
möjligt då de är kvalitativa. Därför strävar man inte efter att urvalet ska vara 
representativt för populationen. Ett problem med att dela in vetenskapliga metoder i en 
kvantitativ och en kvalitativ är att det inte bara finns en, utan många kvalitativa 
metoder. Dessa skiljer sig åt på flera sätt, även vad gäller vissa kunskapsteoretiska 
antaganden. I denna uppsats ska jag dock begränsa mig till två kvalitativa metoder, 
nämligen hermeneutik och fenomenologi. Dessa har jag valt dels därför att de är 
centrala i kvalitativ forskning och dels därför att de på flera sätt är varandras motpoler. 
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 Det bör nämnas att kvalitativa inslag förekommer inom all forskning, exempelvis i 
form av kategorisering (t.ex. blodgrupper), men det är inte denna typ av kvalitativ 
forskning jag ska behandla i uppsatsen. Jag kommer att titta på den kvalitativa 
forskningsmetoden (eller snarare metoderna), såsom den används i samhälls- och 
beteendevetenskaperna.  
 

Synen på kunskap och vetenskap i kvantitativ respektive kvalitativ forskning 
Innan jag går närmare in på respektive metod kan det vara lämpligt att ställa frågan vad 
vetenskap är. Denna fråga kan tolkas på två olika sätt. För det första kan den tolkas rent 
deskriptivt, det vill säga den kan gälla den lexikala betydelsen av ordet vetenskap. I så 
fall får jag nog säga att svaret blir att vetenskap är det systematiska sökandet efter 
kunskap. Denna definition tror jag att de allra flesta skulle skriva under på, oavsett 
vilken kunskapssyn man har. Men frågan kan också tolkas normativt: hur bör vetenskap 
bedrivas, för att det ska klassas som vetenskap? Hur ska det systematiska sökandet efter 
kunskap gå till? Och där är det tydligt att det råder delade meningar, både inom 
filosofin och inom de empiriska vetenskaperna.  
 Är det kanske då så, att kvantitativ och kvalitativ metod grundar sig på helt olika 
föreställningar om hur vetenskap ska bedrivas? Hartman (1998) skriver att metoderna 
har gemensamma drag. Båda metoderna strävar efter att med empiriska undersökningar 
vinna kunskap som ska formuleras i teorier och kunna rättfärdigas. Det är vad 
kunskapen handlar om, metoderna att vinna denna kunskap, teoriernas utseende och 
typerna av rättfärdigande som skiljer sig åt. Enligt Starrin (1994) är kvalitativ metod 
och kvantitativ metod båda något som behövs för att vi ska uppnå vetenskaplig 
kunskap. Han menar att metoderna undersöker helt olika aspekter hos verkligheten och 
att vi därför behöver använda oss av dem båda för att få en fullkomlig bild av 
verkligheten. Kvalitativa metoder sysslar med att undersöka hur fenomen och 
företeelser är beskaffade. Vad är det som egentligen finns här? Vilka egenskaper har 
detta fenomen? Starrin jämför med hur en kemist undersöker sammansättningen av 
ämnen i exempelvis en kemisk lösning. Vilka är de ämnen som ingår i lösningen? 
Kvalitativa studier har som mål att identifiera variationer, strukturer och processer. Den 
kvantitativa metoden syftar istället till att undersöka fördelningen av de genom den 
kvalitativa analysen upptäckta företeelserna och egenskaperna, eller huruvida det finns 
något samband mellan dem. Detta liknar kemistens bestämning av mängden av varje 
ämne hon redan identifierat i lösningen, menar Starrin. Enligt Starrin föregår alltså 
kvalitativa analyser kvantitativa. Vi kan inte bedriva kvantitativ forskning utan att först 
ha ägnat oss åt kvalitativ sådan. Om Hartman och Starrin har rätt, måste det ju finnas 
kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska antaganden som gäller för både kvantitativ 
och kvalitativ metod. Metodernas sätt att se på kunskap och vetenskap får inte motsäga 
varandra.  
 Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) menar att huruvida man väljer en kvantitativ 
eller kvalitativ forskningsansats delvis är beroende av vilken verklighetssyn, 
människosyn och vetenskapssyn man har. En kvalitativ forskningsansats, skriver de, blir 
meningsfull endast ur två perspektiv på människan. Antingen ser man människan som 
helt unik i förhållande till allt annat i naturen. Med detta kan man antingen mena att 
människan har en fri vilja och att hennes handlingar därmed inte är underkastade 
naturlagarna, eller att människan är delvis andlig, det vill säga har en själ. Den andra 
möjligheten är att anse att människan är delvis unik, men också har en del gemensamt 
med naturen i övrigt. Uppfattar man däremot människan av helt och hållet samma slag 
som alla övriga fenomen i naturen blir det kvalitativa förhållningssättet inte aktuellt. 
Barbosa da Silva och Wahlberg menar vidare att människosynen bestäms av 
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verklighetssynen. En monistisk-materialistisk och mekanistisk verklighetsuppfattning 
utesluter en syn på människan som av ett annat slag än övriga naturfenomen. 
Människosynen, i sin tur, avgör hur vetenskapssynen ser ut. En uppfattning om 
människan som helt eller delvis unik gör den positivistiska ståndpunkten om 
vetenskapens enhet utan grund. En möjlighet är istället att göra en skarp åtskillnad 
mellan human- och naturvetenskap. Humanvetenskaperna, som studerar människan som 
den unika varelse hon är, bör då endast använda kvalitativa metoder. En annan 
möjlighet är att se human- och naturvetenskap som komplement till varandra, där man 
anser att förståelse förekommer inom båda discipliner. Båda dessa synsätt fordrar dock 
att man har övergripande uppfattningar om kunskap och vetenskap som gäller inom 
både human- och naturvetenskap, för både kvantitativ och kvalitativ metod. Vilka är 
dessa generella uppfattningar? 

 
Objektivitet och generaliserbarhet 
 Kvantitativ forskning. Låt oss undersöka hur man ser på kunskap i kvantitativ 
forskning. Det verkar rimligt att anta att man för att det ska vara meningsfullt att 
genomföra en kvantitativ undersökning ska anse att vi kan uppnå någorlunda korrekt 
kunskap om världen. Den allmänna föreställningen bland de forskare som använder 
kvantitativ metod är rimligtvis kritisk realism, det vill säga att vi inte kan uppfatta 
objekten i yttervärlden direkt, men att det finns en viss lagmässig överensstämmelse 
mellan våra förnimmelser och objekten. Vad annars är det för mening att dra generella 
slutsatser om verkligheten baserade på observationer? Det verkar också rimligt att man 
antar att den kunskap man finner med kvantitativ metod är åtminstone någorlunda 
objektiv, att den gäller oberoende av vem som besitter den. Vidare gör man ontologiska 
antaganden om att de fenomen man studerar är mätbara, så att resultaten kan behandlas 
statistiskt. Det är nödvändigt för att de ska gå att generalisera. Detta utgör inga större 
problem så länge det är fråga om naturvetenskaplig forskning, men en förekommande 
uppfattning är att humanvetenskapens objekt inte lämpar sig att studeras med 
naturvetenskapens metoder, och ett argument för denna uppfattning kan gå ut på att de 
inte är mätbara. Inom exempelvis psykologi studerar man fenomen som inte är direkt 
observerbara och därför inte självklart mätbara. Detta problem skulle kunna lösas 
genom att man håller sig till att studera endast observerbara beteenden, såsom under 
behaviorismens storhetstid, eller genom att man operationaliserar begreppen, det vill 
säga definierar dem utifrån en metod. �Minne� kan då exempelvis definieras som 
förmågan att klara en viss sorts test. 
 Kvalitativ forskning. I kvalitativ forskning är svaret på frågan om möjligheten att 
förvärva korrekt kunskap om världen något oklart. Det man undersöker är andra 
människors attityder, upplevelser och perspektiv på världen. Men det verkar inte 
omöjligt att den kvalitativa forskaren kan anta att dessa attityder är något som faktiskt 
existerar och kan göras föremål för objektiv kunskap genom informanternas utsagor. 
Emellertid är det inte ovanligt att forskarens egna förutfattade meningar ges en 
betydande roll i kvalitativ forskning, särskilt i vad som kallas hermeneutik. En vanlig 
uppfattning i hermeneutisk forskning är att det inte är möjligt som forskare att hålla sig 
helt objektiv till sina forskningsresultat, eftersom man inte kan frigöra sig helt från de 
förkunskaper och de förutfattade meningar (en samlande beteckning på dessa är 
�förförståelse�) man har angående studieobjektet. Därför använder man aktivt dessa då 
man tolkar sina resultat. Det som uppnås är en så kallad horisontsammansmältning, där 
informanternas �förståelsehorisont� har smält samman med forskarens. Här kan fråga 
sig om det är meningsfullt att tala om forskningsresultaten som objektiv kunskap. De är 
ju uppenbarligen beroende av forskarens egna uppfattningar. Man kan också fråga sig 
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om de överhuvudtaget kan betraktas som kunskap. I kvalitativ forskning är det ju 
förståelse som eftersöks. Är förståelse detsamma som kunskap? En sak torde åtminstone 
stå klar och det är att en relativistisk uppfattning är fullt förenlig med användning av 
den hermeneutiska metoden. Om det inte är möjligt att finna absolut och objektiv 
kunskap, på grund av vårt ofrånkomliga, subjektiva perspektiv, är det bästa vi kan göra 
kanske att systematiskt söka efter subjektiv kunskap och presentera den så klart och 
åskådligt som möjligt. Detta innebär också att forskarens egen förförståelse redovisas, 
så att läsaren kan avgöra på vilket sätt den har influerat tolkningen. Relativism är 
emellertid raka motsatsen till det grundantagande man gör i kvantitativ forskning, där 
man ju tänker sig att den kunskap som genereras är objektiv och hyfsat korrekt. 
 En annan kvalitativ metod är fenomenologi. Använder man den fenomenologiska 
metoden är målet att finna �essensen� hos ett visst fenomen, såsom fenomenet upplevs 
av människor. Ett grundläggande antagande är att det finns något gemensamt i alla 
människors upplevelser av ett och samma fenomen och det är dessa gemensamma drag 
man vill åt. Vidare antar man att för att nå denna essens, man helt måste lägga sin 
förförståelse åt sidan, så att den inte inverkar på tolkningen av resultaten. Forskaren ska 
i så hög utsträckning som möjligt sträva efter att beskriva fenomenet såsom det upplevs 
av informanterna. Den fenomenologiska metoden tycks ha mer gemensamt med den 
kvantitativa metoden än vad den hermeneutiska har. I fenomenologisk forskning är man 
intresserad av att beskriva något allmänt, snarare än något individuellt, precis som i 
kvantitativ forskning. Det är dock inte några statistiska generaliseringar man gör och 
urvalet är därmed inte anpassat i förhållande till någon population i fråga om storlek och 
representativitet. Frågan uppstår då hur man kan veta att man funnit dessa allmänna 
drag, essensen, hos det fenomen man studerar. Intervjuar man en grupp på fem 
personer, plockar bort allt individuellt i intervjupersonernas svar och isolerar de element 
som förekom i svaren hos samtliga intervjupersoner, hur kan man då vara säker på att 
dessa gemensamma element inte bara råkar vara gemensamma för just dessa 
informanter? Hade man valt fem andra informanter från någon annan plats på jorden, 
hade svaren kanske skilt sig från dem man nu fått fram till hundra procent. 
 Karlsson (1999) beskriver hur man går tillväga då man söker efter essensen hos ett 
fenomen. Han utgår från Husserls så kallade eidetiska reduktion genom fri variation i 
fantasin. Detta är en metod som går ut på att man fritt varierar parametrar av ett verkligt 
eller fantiserat exempel av fenomenet. På så sätt framkommer vilka drag hos fenomenet 
som är väsentliga och vilka som inte är det. Tänker vi oss exempelvis en fågel, skulle vi 
förmodligen betrakta detta exempel som en fågel, oavsett vilken färg den hade, men 
möjligtvis inte om den inte hade näbb eller inte lade ägg. Enligt Karlsson är eidetisk 
reduktion genom fri variation i fantasin det sista steget i en empirisk fenomenologisk 
undersökning. Forskaren börjar med vad Karlsson kallar eidetisk induktion genom 
tolkning. Detta går ut på att genom tolkning finna meningen som informanterna ger åt 
det fenomen de intervjuats om. Sedan undersöker man den meningsstruktur som växer 
fram och letar efter de drag som förekommer i samtliga informanters beskrivningar. 
Först efter detta kan eidetisk reduktion genom fri variation i fantasin tillämpas. Man 
varierar de generella kännetecknen fritt i fantasin för att upptäcka vilka kännetecken 
som är nödvändiga för fenomenets existens. När vi slutligen funnit dessa essentiella 
drag, kan vi generalisera våra resultat, det vill säga vi har rätt att hävda att de måste 
gälla i alla tänkbara fall av upplevelsen av detta fenomen, och inte bara i just de fall vi 
nu har studerat. Kan detta vara ett sätt att finna det allmänna i individers upplevelser av 
ett fenomen? Det är tveksamt. Antag att vi vill finna essensen hos fenomenet svartsjuka 
och intervjuar en grupp människor om hur de upplever svartsjuka. Efter att vi funnit 
meningsstrukturen och dess generella kännetecken, skalar vi bort de generella 
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kännetecken som vi inte finner vara väsentliga för fenomenet svartsjuka. Det som finns 
kvar måste då utgöra fenomenets essens. Men detta förutsätter ju att vi har en på 
förhand given uppfattning om vad som är svartsjuka. Annars kan vi inte avgöra vilka 
drag som är väsentliga och vilka som inte är det. Då förefaller det, ur något perspektiv, 
meningslöst för oss att utföra en undersökning som syftar till att besvara frågan: vad är 
svartsjuka. Visserligen kan det hända att det finns fenomen eller begrepp som kräver en 
undersökning för att kunna beskrivas eller definieras. Antag exempelvis att vi 
konstaterar att man inte kan ha en viss egenskap A, utan att ha en viss annan egenskap 
B. Detta förhållande kan få oss att tro, att B ingår i A:s väsen. En fenomenologisk 
undersökning kan då, möjligtvis, klargöra för oss att så inte är fallet. Det finns dock 
onekligen ett inte helt utrett problem här för den fenomenologiska metoden.  
 En annan likhet mellan kvantitativ metod och fenomenologi är att man strävar efter 
objektivitet i någon mening. I båda disciplinerna vill man minska forskarens inflytande 
på resultaten i så hög grad som möjligt. Studieobjekten i fenomenologisk forskning är 
emellertid av en helt annan typ än i kvantitativ forskning. I båda typerna av forskning, i 
exempelvis psykologi, studerar man fenomen som i sig är helt dolda för omvärlden. De 
existerar i andra människors medvetanden. Men i kvantitativ forskning studerar man 
den typen av mentala fenomen som är mätbara, eller den mätbara aspekten av mentala 
fenomen, medan man i fenomenologisk forskning studerar människors upplevelser, 
alltså rent kvalitativa aspekter av medvetandet. Denna kvalitativa aspekt vill forskaren 
komma åt genom sin inlevelse. Jag menar att det är omöjligt att få sådan objektiv 
kunskap om andra människors upplevelser och känslor. Självklart kan vi veta att andra 
människor har upplevelser av olika slag, genom att lyssna till deras utsagor eller 
observera deras beteende. Men vi kan aldrig veta hur de upplever det de upplever, 
eftersom vi inte kan ha deras upplevelse. Den kvalitativa aspekten av upplevelser kan 
aldrig bli föremål för andra människors kunskap. Hur starkt forskaren än försöker leva 
sig in i informantens upplevelse, kan hon aldrig fullkomligt nå den. Den förståelse hon 
tycker sig erhålla, kommer tvunget att vara influerad av hennes egen upplevelse av det 
informanten förmedlar. Det hon har, är inte informantens upplevelse, utan sin egen. I 
kvantitativ forskning vidtar man dessutom åtgärder för att minska forskarens inflytande 
på forskningsresultaten, som till exempel användande av kontrollgrupp och 
dubbelblindning. I fenomenologisk forskning saknas helt sådan kontroll. Forskaren 
förväntas istället helt själv kunna föra alla sina förkunskaper och förutfattade meningar 
åt sidan och sedan ta fram resultat som är helt opåverkade av dessa. Jag finner inte detta 
mål särskilt rimligt. Det finns i alla fall ingen metod att kontrollera att det har uppnåtts. 
Objektivitet är således något som eftersträvas både i kvantitativ och i fenomenologisk 
forskning, men att det någonsin uppnås i fenomenologin är enligt min mening en 
illusion.  
 Karlsson (1999) hävdar att förförståelsen även i fenomenologisk forskning är högst 
närvarande i tolkningen av resultaten. Han skriver till och med att förförståelsen styr 
tolkningen och att förförståelsen är en förutsättning för att tolkaren ska förstå texten. 
Men samtidigt erkänner han att forskarens strävan är att vara så öppen och 
förutsättningslös som möjligt i tolkningen och att det ligger en spänning mellan denna 
strävan och förförståelsen. Här är det oklart vad Karlsson egentligen menar. Är den 
förförståelse han talar om inget annat än forskarens ofrånkomliga subjektiva perspektiv, 
som är närvarande i alla forskning och som rimligtvis i all forskning påverkar 
resultattolkningen i någon mån? Det som talar för en sådan tolkning av Karlsson är att 
han säger: �Det första uppenbara hermeneutiska inslaget i EPP-metoden [Empirical 
Phenomenological Psychological Method], liksom i all psykologisk forskning [min 
kursivering], är forskarens förförståelse som styr tolkningen av texten� (s. 343). I så fall 
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gör Karlsson samma antagande som man gör i kvantitativ forskning, det vill säga att 
fullkomlig objektivitet är omöjlig, men att man ändå bör sträva efter att vara så objektiv 
som möjligt och att det också är möjligt att uppnå objektivitet av varierande grad. Detta 
vore en förnuftig iakttagelse. Skillnaden mellan kvantitativ metod och den 
fenomenologiska metoden är dock fortfarande att man i kvantitativ forskning vidtar 
yttre åtgärder för att så långt möjligt öka objektiviteten. I fenomenologisk forskning är 
vi lämnade att lita till forskarens egen förmåga att bortse från sina förutfattade 
meningar. Beträffande nödvändigheten av förförståelse i tolkningen av 
forskningsresultaten, är den allmänna uppfattningen rimligtvis inom kvantitativ 
forskning att vi behöver vissa grundläggande referensramar för att överhuvudtaget 
kunna tolka och kategorisera det vi uppfattar, som föreställningar om orsak - verkan, tid 
och rum och så vidare. Men med �förförståelse� brukar man avse mer än så, om jag 
fattat saken rätt. Man talar om alla de fördomar, förutfattade meningar, förkunskaper 
och attityder som en forskare har kring det fenomen som ska studeras.  
 Den andra möjliga tolkningen är att Karlsson talar om förförståelse på samma sätt 
som man gör i hermeneutisk forskning, det vill säga att förförståelsen inte är något ont, 
utan något som aktivt bör användas i tolkningen. Om detta är Karlssons uppfattning, 
ligger det något motsägelsefullt i det han skriver. Hur ska forskaren kunna sträva efter 
objektivitet och neutralitet, samtidigt som hon aktivt använder sin förförståelse? Detta 
med att förorda objektivitet, samtidigt som man erkänner förförståelsens 
ofrånkomlighet, verkar överhuvudtaget utgöra ett problem i fenomenologisk forskning. 
Som Karlsson själv skriver: det ligger en spänning däremellan. Karlssons eget svar på 
frågan tycks vara att �Det är i spänningen mellan forskarens förförståelse och forskarens 
strävan att vara så öppen som möjligt som tolkningen i EPP-metoden växer fram� (s. 
343). Jag kan inte se hur detta är en lösning på problemet. Hur kan denna spänning vara 
till någon nytta? Vill forskaren faktiskt vara objektiv eller inte? Barbosa da Silva och 
Wahlberg (1994) skriver om fenomenologisk forskning på följande vis: �Epoché [den 
fenomenologiska metoden] är alltså en metodologisk attityd gentemot det �fenomen� 
som studeras och vars essentiella egenskaper [�] skall beskrivas så noggrant, korrekt, 
neutralt eller �objektivt� som möjligt� (s. 60). Och vidare om förförståelsens roll: 

 
Vad är det då som ska sättas inom parentes under den fenomenologiska tolkningen 
och beskrivningen? Det är bl a det som hermeneutikerna kallar fördomar och 
förförståelse. Det innebär inte att man ska bli av med dessa nödvändiga 
förutsättningar för förståelse. Epoché innebär istället, helt enkelt, att så långt som 
möjligt bli medveten om sina förutsättningar så att dessa inte blandas ihop med det 
fenomen som skall tolkas och beskrivas. Fenomenologer menar att detta är ett sätt 
att vara �förutsättningslös� i forskningen. Att �sätta sina förutfattade meningar inom 
parentes� är alltså en metafor för ett medvetandegörande av ens egna förutsättningar 
i termer av förkunskaper, referensramar och föromdömen [�] eller förutfattade 
meningar. (s. 60) 
 

Barbosa da Silva och Wahlberg menar alltså att förförståelsen är nödvändig för 
förståelsen, samtidigt som de skriver att förförståelsen inte får blandas ihop med det 
fenomen man studerar. Jag anser att det är något oklart vad författarna här menar. Vill 
de säga att förförståelsen ska styra tolkningen av fenomenet i fråga under hela 
undersökningens gång och först i slutet skiljas från det? Detta anses vanligt 
förekommande i hermeneutisk forskning. Där kan den ursprungliga förförståelsen 
revideras under tolkningens gång, om man upptäcker att den var inkorrekt. Man kan då 
säga att man gjort sig av med sin förförståelse, till förmån för en korrekt förståelse av 
studieobjektet. Men så har jag inte uppfattat den fenomenologiska metoden. Har jag 
förstått den rätt, är poängen just att om inte förförståelsen sätts inom parentes redan från 
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början, påverkar den tolkningen av fenomenet, vilket leder till en inkorrekt förståelse. 
Det är en av de viktigaste skillnaderna mellan den fenomenologiska och den 
hermeneutiska metoden. Hur som helst, så tycks objektivitetsfrågan vara långt ifrån 
utredd inom fenomenologin.   
  
Rättfärdigande av kunskap 
 Kvantitativ forskning. Låt oss återgå till Hartman (1998) som skriver, att man i både 
kvantitativ och kvalitativ forskning vill vinna kunskap för att formulera teorier som kan 
rättfärdigas. Hur rättfärdigar man kunskap inom respektive disciplin? I kvantitativ 
forskning är grunden till allt rättfärdigande observation. Vissa satser rättfärdigas enbart 
genom observation, medan andra rättfärdigas genom att de kan förklara våra 
observationer. Generella satser, däremot, kräver mer än så för sitt rättfärdigande och det 
är här den induktiva respektive den hypotetisk-deduktiva metoden kommer in. All 
vetenskap måste innehålla något mått av induktion (annars reduceras vetenskapen till 
ren logik), men på grund av den mängd problem induktionen som bekant är förenad 
med, har den en förhållandevis tillbakadragen roll i kvantitativ forskning. Istället 
används den hypotetisk-deduktiva metoden för att rättfärdiga eller förkasta generella 
satser, hypoteser, genom att de observationer man gör stödjer eller motbevisar dem. 
 Kvalitativ forskning. I kvalitativ forskning spelar forskarens tolkning av de studerade 
människornas upplevelser och attityder en viktig roll. Hartman (1998) skriver att den 
hermeneutiska cirkeln används då kvalitativa forskare rättfärdigar sina tolkningar. Den 
hermeneutiska cirkeln är ett sätt att förklara hur texttolkning går till. Enligt 
hermeneutisk teori är förståelse av en text ett kontinuerligt samspel mellan textens 
helhet och dess delar. Förståelse av helheten leder till ökad förståelse av delarna, och 
förståelse av delarna leder till ökad förståelse av helheten. Forskaren rättfärdigar sin 
tolkning av en viss utsaga eller vissa utsagor hos informanten genom att hänvisa till sin 
helhetsuppfattning om informanten som person. På samma sätt kan en helhetstolkning 
av personen rättfärdiga en tolkning av vissa utsagor. Kan detta sägas vara samma typ av 
rättfärdigande som i kvantitativ forskning? Jag anser inte det. I kvantitativ forskning 
rättfärdigar man sina slutsatser genom att hänvisa till rådande omständigheter i 
yttervärlden. Detta är något helt annat än att rättfärdiga påståenden genom att hänvisa 
till sina egna uppfattningar angående ett visst fenomen. Det viktiga i hermeneutisk 
forskning är att forskarens påståenden hänger samman logiskt, att de kan härledas ur 
varandra, eller åtminstone att de inte motsäger varandra. Överensstämmelse med 
verkligheten tycks inte spela någon roll.  
 Enligt Hartman (1998) är korrespondens inte meningsfullt att tala om i hermeneutisk 
forskning, eftersom det anses omöjligt att få en fullkomligt neutral och korrekt 
uppfattning om andra människors perspektiv. Istället får man utgå från en relativistisk 
uppfattning om sanningen hos de teorier man lägger fram, menar Hartman. Teorierna är 
sanna i förhållande till den sociala och historiska kontext de skapas i. Jag har berört 
detta tidigare. Då framhöll jag dock att en universell sanningsrelativism är en 
utgångspunkt som kan rättfärdiga den hermeneutiska metoden. Här talar Hartman 
istället om att röra sig med ett relativt sanningsbegrepp specifikt i hermeneutisk 
forskning, men inte nödvändigtvis i övrig forskning. Min fråga är då: om man anser att 
det faktiskt finns en absolut sanning som vi kan ha objektiv kunskap om, och att den 
kvantitativa metoden därmed är försvarbar, är det då inte motsägelsefullt att fortfarande 
tala om sanning då man avser något som inte kan anses gälla oberoende av den som 
uppfattar det? Snarare är det väl inte alls sanning man når med den hermeneutiska 
metoden; det är tolkningar och förståelse. Kvantitativ metod syftar således till att nå 
sanning, medan den kvalitativa metoden hermeneutik inte gör det. Som jag nämnt 
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tidigare är det också tveksamt om man kan säga att man med den hermeneutiska 
metoden kan vinna kunskap. Detta tvivel får stöd om jag med rätta kan hävda att 
sanning inte har någon plats i hermeneutiken. Hur kan man ha kunskap om man inte har 
kunskap om något som är sant? Således verkar det som om en skillnad mellan 
kvantitativ metod och hermeneutik är att målet med kvantitativ metod är att vinna 
kunskap, medan den hermeneutiska metoden inte har detta mål. Jag definierade tidigare 
vetenskap som �det systematiska sökandet efter kunskap�. Enligt denna definition är 
hermeneutik ingen vetenskaplig metod. Vill man hävda att hermeneutik är vetenskap, 
måste man alltså definiera vetenskap på något annat sätt än jag gjorde. 
 Jag ska återkomma till frågan huruvida kvalitativa metoder kan sägas vara 
vetenskapliga eller inte, men först säga något om rättfärdigande av kunskap i 
fenomenologisk forskning. Enligt Karlsson (1999) sker tolkningsarbetet efter den 
hermeneutiska cirkelns modell även i sådan forskning. Men det verkar rimligt att 
fenomenologisk kunskap även rättfärdigas med någon hänvisning till empiri, eftersom 
studieobjektet anses existera oberoende av forskarens uppfattning eller kunskap om det. 
Jag har emellertid redan diskuterat svårigheterna med att veta att man vunnit denna 
objektiva kunskap i fenomenologisk forskning.   
 

Ett gemensamt mål för kvantitativ och kvalitativ forskning 
Enligt Sander (1999) är hermeneutik en vetenskap om vetenskapens mål är att �väcka 
till storögd förundran inför världen och att försöka hantera och systematisera denna 
förundran genom att formulera de relevanta frågorna till den� (s.323). Om vetenskapens 
mål däremot är att finna svar på frågor, kan hermeneutik inte kallas vetenskap. 
Definierar man vetenskap på det förstnämnda sättet, faller kvantitativ forskning helt 
utanför vetenskapens ramar. Jag anser också att den definitionen är alldeles otillräcklig. 
Det verkar orimligt att det enda syftet med vetenskap skulle vara att ställa nya frågor. 
Någonting måste ju driva forskaren; forskaren måste vara på jakt efter någonting. Som 
jag ser det verkar det betydligt rimligare att det är kunskapstörst, nyfikenhet och ett 
begär efter svar på de frågor man har, som driver all forskning, all vetenskap, än att det 
är en önskan att finna nya frågor. På vilket sätt vinner vi tillfredsställelse genom att 
skapa nya frågor? Det borde väl snarare göra oss ännu mer otillfredsställda och varför 
skulle vi aktivt söka efter otillfredsställelse? Att generera frågor påstås dock ofta vara 
syftet med kvalitativa metoder i allmänhet. Men om vetenskapens mål är att besvara, 
och inte att ställa frågor, kan en vetenskaplig studie aldrig sluta med en kvalitativ 
undersökning. Även en kvalitativ studie tar ju trots allt sin utgångspunkt i en fråga: 
�Hur upplever sjuksköterskor sina möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden?�, 
�Hur ser invandrare i Sverige på sin egen socialgrupp?� och �Vad anser äkta makar att 
en äktenskaplig relation handlar om?� är några exempel. Sådana frågor är dessutom 
generella, som om de syftade till att resultera i generaliserbara påståenden. Det verkar 
alltså som om kvalitativ och kvantitativ forskning i slutändan har samma mål, nämligen 
att vinna kunskap, att besvara frågor. Vad är då den kvalitativa metodens uppgift i det 
hela? Är det så, att om kvalitativ forskning inte fanns, skulle det inte finnas några frågor 
för kvantitativ forskning att besvara? Det krävs inte mycket eftertanke för att inse att det 
inte kan vara så. Den mänskliga fantasin, intuitionen och slutledningsförmågan är 
tillräckligt god i sig själv för att generera frågor om världen. Vetenskapen har funnit 
frågor att söka efter svaren på i århundraden helt utan systematisk kvalitativ forskning. 
Dessutom genereras frågor i allra högsta grad även av resultaten av kvantitativ 
forskning. 
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Den kvalitativa metodens plats i vetenskapen 
Det kanske trots allt finns frågor som inte kan besvaras, om de först inte ges rätt 
utformning genom en kvalitativ undersökning. Antag att vi vill besvara frågan om hur 
sjuksköterskor upplever möjligheten att påverka sina arbetsförhållanden. Vi bestämmer 
oss för att utforma en enkät som vi delar ut till en grupp sjuksköterskor som till antalet 
är tillräckligt stort för att representera alla sjuksköterskor i Sverige. Vi vill att enkäten 
ska ha givna svarsalternativ, så att de data vi samlar in kan behandlas statistiskt. Frågan 
är nu bara vilka svarsalternativ vi ska hitta på. Svarsalternativen måste vara relevanta, 
det vill säga vi måste ha skäl att tro att minst en person kommer att ha anledning att 
välja respektive alternativ. Frågan är emellertid så bred att det blir svårt att ur den rena 
fantasin tänka sig vilka svarsalternativ som är meningsfulla att ha med. En god idé är då 
istället att göra en pilotstudie i form av en kvalitativ undersökning, där vi intervjuar ett 
antal, säg tio sjuksköterskor. Intervjuerna är öppna och frågorna vi ställer är breda. Vi 
analyserar sedan svaren genom att leta efter mönster och skapa kategorier som sedan får 
utgöra grund för både frågorna och svarsalternativen i enkäten. Den kvalitativa studien 
har givit oss grund att ställa upp ett antal hypoteser som vi sedan testar i en kvantitativ 
undersökning. Kvalitativ forskning kan alltså hjälpa oss att precisera de frågor vi vill ha 
svar på. Den kan, precis som Sander skriver, formulera de relevanta frågorna om 
världen. Jag menar nu, som sagt inte, att det alltid är nödvändigt med kvalitativa 
pilotstudier innan man utför sin kvantitativa undersökning. Men ibland är de 
forskningsfrågor vi ställer så breda, att vi behöver precisera dem innan vi kan få svar på 
dem. I andra fall finns det redan flera studier utförda kring det ämne man vill forska om 
och det räcker då med att ta del av de befintliga forskningsrapporterna för att veta hur 
det är meningsfullt att utforma sin undersökning. 
 Jag anser alltså att kvalitativ forskning inte har någon självständig plats i 
vetenskapen. Den kan tjäna ett förvetenskapligt syfte eller som assistent till kvantitativ 
forskning. En kvalitativ studie tar sitt slut i en hypotes, en teori, som har sin grund i 
några få observerade fall. Den besvarar inga frågor. Hartman (1998) skriver att både 
kvantitativ och kvalitativ forskning syftar till att generera teorier. Han förklarar vidare 
att teorier både i kvantitativ och i kvalitativ forskning innehåller existenssatser och 
relationssatser, alltså dels satser om vad som existerar och dels satser om relationer 
mellan de fenomen som existerar. Existenssatser i kvalitativ forskning säger att vissa 
föreställningar hos vissa grupper existerar och relationssatser inom samma disciplin 
handlar om just relationerna mellan dessa föreställningar. En viktig skillnad mellan 
kvantitativa och kvalitativa teorier, menar Hartman är, att kvalitativa teorier är 
holistiska. Med det menas att deras satser inte kan isoleras från varandra, utan att förlora 
sin mening. Om en föreställning hos en person ändras, ändras också personens övriga 
föreställningar. Jag menar att det finns en betydligt viktigare skillnad mellan teorier i 
kvantitativ och i kvalitativ forskning och det är en skillnad som Hartman inte tar upp. 
En kvantitativt grundad teori är väl belagd med statistik. Dess påståenden hålls för 
sanna. En teori som bygger på kvalitativ forskning kan inte påstås vara sann, eftersom 
dess satser endast har några få observationer som grund. Den är inte generaliserbar. 
Trots detta börjar kvantitativa och kvalitativa undersökningar med samma typ av frågor, 
det vill säga frågor om hur världen ser ut, frågor om det allmänna. Den kvalitativa 
studien kan inte besvara sådana frågor ensam. Det krävs en fortsättning i form av en 
kvantitativ undersökning. Starrin (1994) har på sätt och vis rätt när han skriver att 
kvalitativ analys syftar till att ta reda på vad som finns, hur något är beskaffat, och att 
kvantitativ analys handlar om att undersöka hur mycket som finns av den egenskap man 
har upptäckt genom den kvalitativa analysen. Men den kvalitativa analysen kan bara 
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säga att egenskaperna A, B och C finns i populationen, inte huruvida de är de enda 
egenskaperna, eller huruvida de är representativa för hela populationen.  
 Ett problem ligger emellertid i hur en kvalitativ undersökning ska kunna utgöra 
förundersökning åt en kvantitativ sådan, när det är tveksamt huruvida kvalitativ 
forskning leder till kunskap. Och om det är kunskap som genereras, tycks det inte vara 
fråga om objektiv sådan. Jag har nämnt tidigare att jag anser det rimligt att betrakta 
andra människors uppfattningar som något som faktiskt existerar och som vi kan få 
objektiv kunskap om. Men om det ska vara fråga om faktisk kunskap och denna 
kunskap ska sägas vara objektiv, krävs det att man ändrar på vissa grundantaganden i 
kvalitativ forskning. Jag anser att det som eftersöks i kvalitativ forskning inte får vara 
empatisk förståelse eller att leva sig in i andra människors upplevelser. Vidare får 
forskarens förförståelse inte användas aktivt, som tolkningsram. Först då kan kvalitativ 
forskning resultera i objektiv kunskap, om än rörande individuella fall. Denna kunskap 
kan sedan användas för att formulera lämpliga frågor eller hypoteser som undersöks 
med kvantitativa metoder. 
 Hartman (1998) är en av dem som anser att kvalitativ forskning är en självständig, 
vetenskaplig verksamhet. Han menar att kvalitativa forskningsresultat, precis som 
kvantitativa, kan användas till att förklara och förutsäga. Detta sker genom att den 
förståelse för andra människors uppfattningar och upplevelser som uppnås med 
kvalitativa undersökningar, ger oss svaret på frågan varför individer och grupper 
handlar som de gör. Förståelsen kan också hjälpa oss att göra förutsägelser, genom att vi 
med hjälp av den kan föreställa oss hur andra människor kommer att agera. Problemet 
är återigen att den kunskap man vinner i kvalitativ forskning inte är generaliserbar. Visst 
kan vi använda den kunskapen till att förklara och förutsäga beteendet hos de individer 
eller den grupp som utgjort informanter just i vår undersökning, men det är svårt att se 
hur den ska tjäna som förklaring generellt sett. 

 
Är indelningen i kvantitativ och kvalitativ metod meningslös? 
Allwood (2004) är kritisk till själva distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ 
forskning. Han menar att all forskning, det vill säga även kvantitativ, innehåller 
kvalitativa aspekter. Han ger tre exempel på detta. För det första måste forskare inom 
det kvantitativa paradigmet definiera och avgränsa det fenomen eller den aspekt av 
verkligheten de vill beskriva. För det andra måste även kvantitativa forskningsresultat 
tolkas. För det tredje syftar all forskning till att öka förståelsen av fenomenens natur. 
Jag anser att Allwoods tre iakttagelser är korrekta och mer eller mindre självklara. Men 
det innebär inte att det inte går att finna tydliga skillnader mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning. Jag har själv angivit ett flertal sådana skillnader. Jag håller med 
Allwood om att den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen har mer gemensamt än 
vad som oftast framställs, men jag anser att likheten ligger i metodernas mål och syften, 
inte i att kvantitativ forskning har kvalitativa inslag. Att kvantitativ forskning kräver en 
medvetenhet om de studerade tingens väsen, att kvantitativa data måste tolkas och att 
kvantitativ forskning bland annat strävar efter att utröna naturen hos fenomen är inte 
detsamma som att genom intervjuer eller observationer försöka uppnå förståelse för och 
finna mening i andra människors livssituationer. Antag exempelvis att vi vill utföra en 
kvantitativ undersökning i psykologi. Antag vidare att det fenomen vi vill studera är 
minne. Detta kräver att vi först är bekanta med minnets väsen och dess egenskaper, det 
vill säga minnets kvalitativa aspekter. Men dessa kvalitativa aspekter kan vi knappast få 
tillräcklig kunskap om genom att intervjua en grupp människor om deras attityder till 
eller upplevelser av fenomenet minne. Allwood har möjligtvis rätt i att termerna 
kvantitativ och kvalitativ är opassande för att karakterisera de olika metoderna, just 
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eftersom kvantitativ forskning uppenbarligen inte är rent kvantitativ, men att det är 
fråga om två olika typer av forskning är det ingen tvekan om. Om inte annat, borde 
termerna åtminstone kunna användas som benämningar på hur man framställer 
resultaten.  
 Svensson (2004) menar, liksom Allwood, att indelningen i kvalitativ och kvantitativ 
forskning är missvisande. Han gör istället en annan distinktion, som han menar delvis 
sammanfaller med distinktionen kvantitativ � kvalitativ. Svensson talar om definierande 
och explorativa ansatser. En definierande ansats är nödvändig för all kvantitativ 
bearbetning av data och utgör även utgångspunkt vid en del kvalitativ bearbetning. Vid 
en sådan ansats definieras alla begrepp, variabler och kategorier på förhand. Explorativa 
ansatser går istället ut på att definitionerna växer fram efter hand. En undersökning med 
en explorativ ansats kan också ligga till grund för en kvantitativ undersökning och utgör 
således den kvantitativa undersökningens definierande moment. Svensson hävdar, som 
sagt, att distinktionen definierande � explorativ inte helt sammanfaller med 
distinktionen kvantitativ � kvalitativ. Men om vi antar att explorativ ansats i stort sett är 
synonymt med kvalitativ ansats, liknar Svenssons syn på uppgiften hos kvalitativ 
forskning min egen, i den meningen att en kvalitativ undersökning ibland kan föregå en 
kvantitativ sådan, och att den då har en klargörande, preciserande och specificerande 
uppgift. Beträffande just definitioner som ska användas i kvantitativ forskning kan jag 
dock inte se varför det skulle vara mer fruktbart att genomföra en kvalitativ 
undersökning för att ta fram dessa, än att göra operationaliseringar. Värt att notera är 
emellertid att Svenssons explorativa ansats som förarbete till kvantitativa studier, precis 
som min syn på kvalitativ forskning, snarare måste ses som förvetenskaplig än som 
självständigt vetenskaplig, eftersom den inte ensam kan producera kunskap. 
  
Invändningar mot uppfattningen att kvalitativ metod saknar egenvärde 
Förespråkare för kvalitativ metod skulle säkerligen hävda att kvalitativ metod utan 
tvekan har ett egenvärde, därför att man med kvalitativ forskning kan komma åt 
fenomen, eller aspekter av fenomen, som inte kan undersökas med kvantitativ metod. 
Hansson (2004) skriver exempelvis angående syftet med kvalitativ forskning: 
 

Antingen vill man studera sådant som man anser inte ens i princip kan studeras 
kvantitativt, eller så vill man studera det ur ett annat perspektiv eller längs en annan 
dimension. Den kvalitativa metoden har då ett egenvärde för att nå djupare eller 
bättre förståelse. Det mest typiska fallet är när man vill förstå mänskligt beteende 
eller tolka innebörden av texter och andra artefakter. (s. 58) 
 

Många skulle nog helt enkelt säga att kvalitativ forskning ju syftar till att upptäcka 
mening, och mening går inte att kvantifiera. Upshur (2001) exemplifierar med två 
undersökningar som rörde effekten av antibiotika på förkylningsinfektioner. Den ena 
undersökningen får sägas vara av kvantitativt slag. Det är en metaanalys som visar att 
antibiotika saknar inverkan på förkylningar. Den andra studien är kvalitativ och 
undersöker uppfattningar hos läkare som skriver ut antibiotika mot ont i halsen. Varför 
ordinerar de antibiotika mot infektioner som antibiotika inte har någon effekt mot? 
Studien visar att läkarna vet att antibiotika är verkningslöst mot halsont, men att de är 
osäkra på huvudorsaken till att patienterna sökt läkarhjälp. De är också rädda att 
patienterna ska tappa förtroendet för sina läkare om de inte får antibiotika utskrivet. 
Undersökningen visar vidare att patienter sällan uttrycker sina förväntningar angående 
antibiotika och att begäret efter antibiotika inte är det primära skälet till att de söker 
rådgivning hos läkare; att få information och höra lugnande ord kan vara viktigare. 
Upshur menar att den kvalitativa undersökningen bidrog med viktig kunskap. Utan den 
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skulle vi förmodligen bara sluta oss till att läkare inte bör skriva ut antibiotika mot 
förkylningsvirus. Resultaten av den kvalitativa studien visar att läkare har felaktiga 
uppfattningar angående patienternas förväntningar och att det således är viktigt som 
läkare att ta reda på vilka förväntningar som patienten faktiskt har1.  
 Som svar på sådana invändningar mot ståndpunkten att kvalitativ metod saknar 
egenvärde skulle jag vilja säga att det inte är helt klart att det inte är möjligt att 
kvantifiera mening. Det är ju uppenbarligen fullt möjligt att mäta sådant som attityder 
och uppfattningar med kvantitativa metoder (exempelvis enkäter). En förespråkare för 
kvalitativ metod skulle dock förmodligen säga att man med kvalitativ forskning kan få 
en långt mer komplex och nyanserad bild av dessa attityder och uppfattningar genom 
kvalitativa undersökningar. Det må vara så, men då vill jag återigen peka på problemet 
med generalisering. Kvalitativa undersökningar har inte som mål att generalisera 
resultaten och det måste finnas någon anledning till det. Svaret skulle kunna vara att det 
är omöjligt, med tanke på tid och ekonomi, att intervjua personer av ett antal som skulle 
göra data statistiskt signifikanta. Istället får man intervjua endast ett fåtal, och eftersom 
urvalet är alldeles för litet för att några generaliseringar ska vara möjliga, strävar man 
heller inte efter att generalisera. Den kvalitativa metodens begränsningar har då inte att 
göra med själva utforskandet av kvalitativa fenomen och aspekter, utan med brist på tid 
och ekonomiska tillgångar. Antag istället att vi faktiskt hade möjlighet att utföra 
kvalitativa intervjuer med ett antal människor, där urvalet var representativt och där 
antalet undersökningsdeltagare var tillräckligt stort för att vi skulle kunna generalisera. 
Problemet är bara att det inte är möjligt att generalisera utifrån ett material som inte går 
att behandla statistiskt. Hur ska vi veta att resultatet är statistiskt signifikant om det inte 
är kvantifierbart? Enda möjligheten är att omvandla våra data så att de blir kvantitativa. 
Men då har vi istället fått en kvantitativ undersökning! Räddningen vore att intervjua 
exakt var och en av medlemmarna i populationen, vilket ju kan handla om miljontals 
individer. Bortser vi från de ekonomiska och tidsliga aspekterna, stöter vi fortfarande på 
problem; mängden material blir så enorm och oöverskådlig att den blir omöjlig att 
bearbeta och kategorisera. Jag ser alltså inget problem med just det att studera 
kvalitativa fenomen, men vill man generalisera sina resultat är kvantitativ metod enda 
lösningen. 
 Upshur menar att man i kvalitativ forskning, precis som i kvantitativ, kan tala om 
bevis. Vidare hävdar han att bevisföringen i kvalitativ forskning, åtminstone inom 
vårdvetenskaperna, är i huvudsak abduktiv och inte induktiv. Abduktion går ut på att 
finna den bästa förklaringen på föreliggande fakta. En abduktiv slutledning har följande 
mönster (exemplet taget från Upshur, 2001): 
 

Detta barn har feber. 
De flesta barn med feber har virusinfektioner. 
Detta barn har troligtvis en virusinfektion. 
 

Upshur skriver vidare att vetenskapliga bevis aldrig är definitiva, utan alltid kan 
revideras då nya fakta kommer upp. Detta har han naturligtvis alldeles rätt i. Faktum är 
                                                
1 Jag menar att undersökningen snarare visar att de läkare som deltog i den, låter patienternas 
förväntningar, låt vara att de är inbillade från läkarnas sida, styra vilken åtgärd läkarna väljer att utföra, 
vilket knappast kan betraktas som acceptabelt. En läkare ska ha patientens bästa för ögonen och inget 
annat. Man kan dock fråga sig hur användbar den nya kunskapen är. Räcker det inte med att veta att 
läkare skriver ut antibiotika mot halsont, trots att det är verkningslöst? Den nödvändiga åtgärden, att 
läkare slutar skriva ut antibiotika mot halsont, kan vidtas på grundval av enbart denna information. Att 
läkare oroar sig över en förlust av patienternas förtroende om de inte lever upp till deras förväntningar är 
ovidkommande. En läkare som låter en sådan rädsla styra sin behandling av patienterna handlar oetiskt. 
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att abduktion är mycket vanligt i all vetenskap. Vetenskapliga teorier utgör de bästa 
förklaringarna på observerade förhållanden, inte orubbliga sanningar. Detta innebär 
dock inte, som Upshur vill påstå, att kvalitativa �bevis� kan ha samma status som 
kvantitativa sådana. Att läkare har missuppfattat patienternas förväntningar, kan vara 
orsaken till att de skriver ut antibiotika mot förkylningar trots att de vet att det är 
verkningslöst. Eftersom ingen konkurrerande förklaring finns till hands, är det också i 
nuläget den bästa förklaringen. Men antalet observationer som stödjer den är så oerhört 
begränsat. En kvantitativ undersökning som visade samma resultat skulle utgöra så 
mycket starkare bevis, även om detta bevis inte är absolut. Att slutsatserna från den 
kvalitativa studien utgör den hittills bästa förklaringen, betyder inte att det är en 
sannolik förklaring. För att vi ska kunna tala om sannolikhet, måste vi stödja oss på 
kvantitativa data. Den kvalitativa undersökning som Upshur beskriver skulle däremot 
kunna sporra forskare att undersöka saken närmare, med kvantitativa metoder. Gäller de 
framtagna resultaten för läkare i allmänhet? 
 

Sammanfattning 
I denna text har jag undersökt de kunskaps- och vetenskapsteoretiska antaganden som 
ligger till grund för dels kvantitativ och dels kvalitativ forskning. Jag har hävdat att om 
man anser att både kvantitativ och kvalitativ forskning har en plats i vetenskapen, måste 
man acceptera att det finns grundläggande antaganden om kunskap och vetenskap som 
utgör utgångspunkt för båda typerna av forskning, även om man menar att vissa 
fenomen (t.ex. människan) eller vissa aspekter av (mänskliga) fenomen endast kan 
studeras med kvalitativa metoder.  
 Man kan kategorisera de företeelser jag tittat närmare på som kunskap, objektivitet, 
generalisering och generaliserbarhet, rättfärdigande av kunskap, teorier, samt målet för 
vetenskaplig forskning. Jag har också undersökt två kvalitativa metoder i synnerhet: 
hermeneutik och fenomenologi. Om vi då börjar med kunskap, så har jag argumenterat 
för att det är tveksamt huruvida kvalitativ forskning överhuvudtaget kan generera 
kunskap, eftersom det som uppnås är förståelse. I kvantitativ forskning ser jag däremot 
inget hinder till att tala om vinnande av kunskap. Om vi, trots allt, går med på att vi kan 
få kunskap genom kvalitativ forskning, inställer sig frågan huruvida denna kunskap är 
objektiv. Beträffande den hermeneutiska metoden måste svaret bli att det inte är fråga 
om objektiv kunskap. Därför blir den hermeneutiska metoden intressant snarast ur ett 
relativistiskt perspektiv. I kvantitativ forskning strävar man efter att uppnå så objektiv 
kunskap som möjligt, men inser att fullkomlig objektivitet är omöjlig. Objektiviteten i 
kvantitativ forskning säkerställs genom yttre åtgärder, som användande av 
kontrollgrupp och dubbelblindning. I fenomenlogisk forskning verkar uppfattningen om 
objektivitet oklar, men det ursprungliga antagandet är nog ändå att objektivitet bör 
eftersträvas och kan uppnås. I fenomenologisk forskning finns dock inget sätt att 
försäkra sig om att objektiviteten beaktas. Dessutom är det knappast meningsfullt att 
tala om objektivitet när studieobjektet utgörs av den kvalitativa aspekten av andra 
människors upplevelser. 
 Ett mycket grundläggande antagande i all kvantitativ forskning är att resultaten ska 
gå att generalisera. Det är bland annat just därför som man söker efter kvantifierbara 
data. Den hermeneutiska metoden syftar aldrig till att generalisera, medan den 
fenomenologiska metoden sysslar med ett slags generalisering. Det är dock inte 
statistisk generalisering det är fråga om i fenomenologin. Jag menar också att 
fenomenologin misslyckas med alla försök till generalisering.  
 I hermeneutisk forskning rättfärdigas kunskap genom koherens. I fenomenologisk 
forskning är det troligt att både koherens och korrespondens används som 
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rättfärdigande. I kvantitativ forskning sker rättfärdigande av kunskap framför allt genom 
hänvisning till observationer, det vill säga korrespondens med verkligheten. Jag hävdar 
att rättfärdigande genom koherens endast är meningsfullt ur ett relativistiskt perspektiv. 
Den fenomenologiska metoden stöter också på svårigheter i sitt rättfärdigande genom 
observation, på grund av problemen med objektivitet som jag tog upp ovan. 
 Bristen på objektivitet och generaliserbarhet i kvalitativ forskning gör att kvalitativa 
teorier snarare utgör hypoteser än kunskap, till skillnad från teorier baserade på 
kvantitativ forskning. Ett vanligt påstående är också att kvalitativ forskning snarare 
syftar till att generera frågor än kunskap. Jag menar dock att detta är orimligt och att 
både kvalitativ och kvantitativ forskning har som mål att besvara, och inte ställa, frågor. 
Eftersom kvalitativ forskning dock inte ensam kan generera kunskap, har den inget 
egenvärde, utan kan som bäst ta sig uttryck som förundersökningar till kvantitativ 
forskning. Den kan då formulera hypoteser och frågor som testas, respektive besvaras, 
med kvantitativa metoder. Det är emellertid långt ifrån alltid som det är nödvändigt med 
sådana kvalitativa förundersökningar för att finna något att utforska. 
 För att återgå till de frågor jag ställde i inledningen av uppsatsen, blir svaret på 
frågan huruvida kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt i sina kunskaps- och 
vetenskapsteoretiska antaganden ja i vissa avseenden och nej i andra. Även olika 
kvalitativa metoder skiljer sig här från varandra. I de fall kvantitativa och kvalitativa 
metoder inte skiljer sig, står sig den kvantitativa metoden bättre än de kvalitativa med 
avseende på möjligheten att realisera kraven. Jag står fast vid definitionen att vetenskap 
är det systematiska sökandet efter kunskap. Med avseende på den definitionen kan 
kvalitativ forskning inte ensam sägas utgöra vetenskap. 
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