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BAKGRUND 

Fokusgrupper kan betraktas som en kvalitativ data insamlingsmetod som 

ligger någonstans mitt emellan ostrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer, (Morgan, 1997). Under många år har fokusgrupper emellertid 

associerats med marknadsundersökningar och betraktats som ett snabbt och 

billigt sätt att erhålla maximal information om kundbeteende. Metoden har sitt 

ursprung i sociologisk och massmedial forskning från 40-talet. Därefter kan 

den sägas ha gjort en närmast halv sekel lång utflykt till marknaden, för att i 

mitten på 80-talet återvända i den socialvetenskapliga forskningens hägn.  
 

Robert Merton lanserade på 40-talet begreppet fokuserad intervju (Merton, 

Fiske & Kendall, 1956; 1990) när han tillsammans med Paul Lazarsfeld 

bedrev masskommunikationsforskning i Boston. Metodens nyvunna 

popularitet avspeglas i det faktum att The Focused Interview som utgavs 1956 

kom i nytryck 1990. 

 

Syftet med Fokusgrupper inom beteendevetenskaplig forskning är att samla in 

kvalitativa data. Metoden används bl.a. när man vill studera attityder, 

värderingar och komplexa fenomen som uppstår i social interaktion. 

Fokusgruppsintervjun kan användas som enda insamlingsmetod, men 

vanligare är att den kompletterar andra insamlingsmetoder, i exempelvis 

inledningsskedet i en studie av ett okänt område. 

 

Den fokuserade intervjun karakteriseras av att de personer som intervjuas har 

en gemensam upplevelse. De har t.ex. lyssnat på ett gemensamt program, 

sett en film eller läst en pamflett. Forskaren gör en innehålls- eller 

situationsanalys av materialet som leder till vissa hypoteser. Utifrån dessa 

konstrueras en intervju guide (Merton et al., 1990). Syftet med den 

fokuserade intervjun är att intervjupersonerna ska stimuleras till så många 

konkreta, specifika och personliga svar som möjligt som samtidigt avspeglar 

såväl kognitiva som affektiva och värderingsmässiga aspekter. Intervjuaren är 
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icke-styrande i Carl Rogers efterföljd. Den fokuserade intervjun är inte särskilt 

anpassad till grupper men metoden användes även som gruppmetodik, vilket 

framgår i ett av kapitlen i nytrycket av The Focused Interview. Enligt 

ursprunget består en grupp av 10-12 personer, med liknande bakgrund, för att 

garantera en öppen dialog. Framförallt anser Merton att likhet i utbildning är 

viktigt för att alla ska våga uttrycka sig.  

 

Merton och hans medarbetare menar att deltagarnas hämningar släpper i ett 

tillåtande gruppklimat. När en deltagare vågar tala, inspireras de andra att 

också våga. Med hjälp av de andras berättelser kan deltagarna erinra sig 

sådant som de annars inte skulle ha kommit ihåg. Forskaren får därigenom 

snabbt ett stort antal varierande synpunkter och åsikter. De risker författarna 

diskuterar är t.ex. rivalitet om ledarrollen. Bland deltagarna kan det dyka upp 

informella ledare som tar monopol på samtalet. Flera deltagare kan agera 

ledare och sinsemellan helt dominera scenen. De kan också strukturera 

ämnet för de andra deltagarna så att variationsvidden minskar istället för ökar. 

Med många deltagare finns det alltid risk för att en eller fler talar om 

ovidkommande spörsmål under en längre tid. Deltagarna kan också avbryta 

varandra så att vissa deltagare förhindras att fördjupa sina berättelser. 

Gruppen kan verka hämmande på deltagarna, särskilt om diskussionen gäller 

områden eller beteenden som inte är socialt accepterade. 

 

Ett flertal forskare var tidigt inne på att samla information genom att lyssna till 

kunniga personer istället för att göra statistiska urval. Blumer (1969) 

rekommenderar att man samlar människor med kunskap om den situation 

som är av intresse till en resursgrupp och menar att den gruppen är mer 

värdefull än något representativt urval (Frey & Fontana, 1993). Frey & 

Fontana hänvisar till Schatzman & Strauss (1973) som menar att 

gruppintervjun utgör ett unikt tillfälle att få fram skillnader och variationer i 

åsikter och attityder utan att intervjuaren styr. Zuckerman (1972) använde 

metoden för att intervjua nobelpristagare. Frey & Fontana (1993) menar att 

gruppintervjuer använts i etnografiska och antropologiska undersökningar 

som t.ex. Malinovskis studier (1967), Liebow (1967) och Whytes (1981) 

intervjuer med gatugäng, men att dessa inte rapporterats som gruppintervjuer. 
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Bl.a. med hjälp av Lazarsfelds studier av upplevelse av radioprogram 

(Morgan, 1997) utvecklades metoden under ett antal decennier till en billig 

och snabb metod för att få information om kundbeteende som grund för 

produktutveckling och marknadsföring. Dokumentation och diskussion kring 

metoden utformades som receptböcker i ”gör-det-själv”- jangern. Därigenom 

kom också vissa kriterier att fastslås som sanningar utan att någon forskning 

eller systematiserad kunskap egentligen förelåg som kunde ligga till grund för 

dessa sanningar. Fokusgrupp kom att beteckna en mycket specifik metod, 

med en specifik uppsättning regler. Kreuger (1994) gör en jämförelse med 

hunduppfödning. Veterinärerna suckar när en speciell hundras blir populär, 

eftersom de vet att oseriösa uppfödare kommer att dyka upp som svampar ur 

jorden och föda upp just denna sort utan att vara insatta i avel vilket leder till 

att de fina egenskaperna försvinner på sikt. Detta i sin tur ger upphov till 

rigorösa regler om hur t.ex. en Labrador får se ut och inte se ut för att 

godkännas som Labrador. På samma sättuppstod regler för vad som menas 

med en fokusgrupp, när denna metod började användas i allt högre 

utsträckning. En fokusgrupp ska bestå av 10-12 medlemmar som inte känner 

varandra, men som har viktiga gemensamma drag. Syftet diskuterades 

däremot inte på samma rigorösa sätt, utan fokusgrupper kunde användas för 

alla möjliga ändamål, som att nå consensus, konflikthantering, teambuilding 

etc. (Kreuger, 1994). 

 

Som metoden kommit att användas inom andra områden än marknadsföring 

har dessa specifika regler modererats. När utvärderingar blev vanligare inom 

Human Service sektorn i slutet på 70-talet och i början av 80-talet, blev det 

populärt att använda fokusgrupper för att utvärdera klienters upplevelse av 

vård och omsorg, en utveckling som bl.a. Kreuger har stått för (1994). Richard 

Kreuger är professor och ”program evaluation leader” vid University of 

Minnesota Extension Service. Kreugers huvudintresse är utvärdering och 

hans publikationer speglar det praktiska arbetet med fokusgrupper som 

utvärderingsinstrument, snarare än som forskningsmetod (Kreuger, 1994; 

Morgan & Kreuger, 1993). 
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Från utvärderingsmetod har fokusgrupper sedan tagit steget tillbaka till 

akademisk forskningen. Det är kanske ingen slump att detta sker inom vård 

och hälsoforskning som ligger nära utvärdering inom Human Service. Det är 

Daniel Morgan (1988; 1993; 1997) bitr. professor vid Institute for Aging i 

Portland, som på 80-talet börjar använda fokusgrupper för att undersöka 

attityder till och kunskaper om riskfaktorer när det gäller tidiga hjärtinfarkter. 

Morgan betonar att fokusgrupper är en kvalitativ forskningsmetod för att 

samla in data. Hans första bok Focus groups as qualitative research kom 

1988 (i nytryck 1997). Morgan skriver i förordet till andra upplagan att vid den 

första upplagans tryckning var det få inom forskarvärlden som kände till 

fokusgrupper, nu publiceras det 100 artiklar om året i vetenskapliga tidskrifter, 

där fokusgrupper används som datainsamlingsmetod. Det mesta som finns 

skrivet om fokusgrupper som forskningsmetod är skrivet på 90-talet. I början 

på 90-talet hölls en konferens om fokusgrupper som ledde till en antologi 

redigerad av Morgan (1993), där också Kreuger är medarbetare. Därefter har 

deras samarbete fortsatt. Morgan är den som betonar forskningsaspekterna 

medan Kreuger fokuserar utvärdering och tillämpning. I dag finns exempel på 

användning av fokusgrupper inom ett stort antal discipliner (Morgan, 1997). 

  

Millward (1995) diskuterar metoden utifrån ett psykologiskt 

forskningsperspektiv. Det är framförallt inom hälsopsykologi som den kommit 

till användning. Millward menar att data från fokusgrupper kan förstås dels 

utifrån grupprocessen (det som händer mellan individerna och det som 

händer i individen), dels utifrån det innehåll som diskuteras. Milward anser 

vidare att metoden är särskilt lämpad för att undersöka sociala 

representationer, d.v.s. idéer som uppkommit genom interaktion med andra, 

som avspeglar identiteten och som är grunden till handlingar. När en individ 

konfronteras med andra deltagares åsikter som inte överensstämmer med de 

egna åsikterna, blir individen mer medveten om sina egna ställningstaganden, 

och tvingas att analysera dessa mer genomgripande än i en individuell 

intervju. 

 

Basically focus groups afford rich insight into the realities 

defined in a group context and in particular the dynamic 
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effects of interaction on expressed beliefs, attitudes, 

opinions and feelings (Milward, 1995, s 276). 

 

När man ser tillbaka på vad som har skrivits om fokusgrupper under de 

senaste 15 åren kan man konstatera att den första hänförelsen har lagt sig. 

Författarna propagerar inte längre för en metod som kan användas i alla 

sammanhang, utan konstaterar att fokusgrupper utgör en av många möjliga 

metoder, med förtjänster och brister. Det är slående hur den ödmjuka tonen 

ökar i samma takt som allt intressantare resultat redovisas (Morgan & 

Spanish,1984; Morgan 1997; Kreuger 1994). 

 

VAD ÄR EN FOKUSGRUPP? 
 

Gemensamt för de flesta definitioner av fokusgrupper är att: (a) Syftet är att 

samla in kvalitativa data. (b) Gruppen består av människor med något 

gemensamt. (c) Deltagarna diskuterar utifrån ett specifikt fokus. 

Utgångspunkten för en fokusgrupp är alltid detta gemensamma fokus som 

kan vara en film eller en upplevelse, men också ett scenario, ett begrepp, eller 

ett fantasi tema (Bormann, 1972).   

 

Skillnaden i Morgan och Kreuger’s inriktning när det gäller användning av 

fokusgrupper avspeglas i deras något olika definitioner. Kreuger uttrycker sig i 

allmänna termer utan att specifikt knyta fokusgrupper till forskning: 

 
A focus group is a carefully planned discussion designed to obtain 
perceptions on a --defined area of interest in a permissive, non-
threatening environment It is conducted with approximately 7-10 
people by a skilled interviewer. The discussion is comfortable and 
often enjoyable for participants as they share their ideas and 
perceptions. Group members influence each other by responding to 
ideas and comments in the discussion” (Kreuger, 1994 s 6). 

  

Morgan betonar forskningsanknytningen och interaktionen mellan såväl 

gruppmedlemmarna som mellan forskaren, forskarens syfte och gruppen. 

 
a research technique that collects data through group interaction on 
a topic determined by the researcher. In essence it it’s the 
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researcher’s interest that provides the focus, whereas the data 
themselves come from group interaction” (Morgan, 1997, s 6). 

 

Millward som betraktar fokusgrupper ur ett psykologiskt forskningsperspektiv 

understryker också forskningsanknytningen och menar att det är en 

dataproducerande forskningsmetod: 

 

a discussion-based Interview that produces a particular 
type of qualitative data. It involves the simultaneous use 
of multiple respondents to generate data. (Millward,s. 
275) 

 
VAD ÄR INTE EN FOKUSGRUPP? 

 

Millward säger: it is the ‘focused’ and relatively staged nature of the focus 

group method that separates it from other types of group-interviews (Millward, 

1995, s 275). 

 

Fokusgrupper är en datainsamlingsmetod och skiljer sig från grupper vars 

syfte är brainstorming, beslutsgrupper, teambuilding, consensus grupper, 

konfliktlösningsgrupper eller relationsbearbetande grupper (Kreuger 1994; 

Morgan 1997) 

 

Frey & Fontana(1993) jämför fokusgrupper med andra typer av 

gruppintervjuer. (a) Brainstorming, (b) delphigrupper, (c) naturliga fältgrupper 

och (d) formella fältgrupper. De menar att fokusgrupper och delphigrupper är 

strukturerade och formella samt att intervjuaren har en styrande roll, medan 

fältgrupper och brainstorming grupper är ostrukturerade och ledarna icke-

styrande. Frey & Fontana menar vidare att fokusgrupper har begränsad 

användning i field research, eftersom det inte är möjligt att i förväg samla en 

viss grupp runt ett specifikt fokus. Andra författare gör inte denna skillnad 

mellan fokusgrupper och andra former av gruppintervjuer, utan menar att 

moderatorns styrning i en fokusgrupp kan variera från icke styrande till 

styrande. 
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Morgan (1997) skriver att delphigrupper och nominella grupper skiljer sig från 

fokusgrupper i och med att deltagarna i dessa grupper ej direkt interagerar 

med varandra. I övrigt anser Morgan att det ej är möjligt eller önskvärt att 

avgränsa fokusgrupper till en speciell form av grupp intervju utan att 

fokusgrupp är ett paraplybegrepp som i sig innehåller grupper med varierande 

grad av styrning, struktur och formalitet. 

 

NÄR KAN MAN ANVÄNDA FOKUSGRUPPER? 

 

De flesta forskare är överens om att fokusgrupper kan användas på alla 

stadier i en forskningsprocess, som enda insamlingsmetod eller som 

komplement till andra metoder (kvalitativa eller kvantitativa). Triangulering, 

d.v.s. att använda olika typer av metoder är snarare regel än undantag. 

Fokusgrupper kan ingå i många olika forskningsstrategier i olika faser i 

forskningsprocessen. Fokusgruppsstudien kan vara en explorativ inledning i 

ett okänt område, en förstudie inför en större intervjuundersökning, ett 

komplement till statistiska hypotesprövande metoder eller en utvärdering för 

att tolka och fördjupa resultat från en enkätundersökning. Fokusgrupper kan 

också användas som enda metod för att öka förståelse, förklara och generera 

teori, särskilt när det gäller komplexa beteenden, som attityder, värderingar 

och fenomen som uppstår i social interaktion (Frey & Fontana 1993; Kreuger 

1994; Morgan, 1997; Granström & Einarsson, 1998). 
 

Fokusgrupper har också allt mer kommit att användas när man är intresserad 

av värderingar och åsikter hos personer som av någon anledning inte får sin 

stämma hörd. Det kan gälla skillnad i makt eller ett gap i förståelse mellan 

olika grupper, t.ex. svarta ensamstående kvinnor med socialhjälp i USA, 

trångbodda invånare i Thailand (Knodel, 1993) eller skolelever. 

Homogeniteten i gruppen är då av avgörande betydelse. 

 

Enligt Kreuger (1994) ska fokusgrupper inte användas i följande situationer 

(a) Det finns en känsloladdad konflikt. (b) Forskaren har tappat kontrollen över 

urval, frågeformulering och analys. (c) Det krävs statistiska generaliseringar. 

(c) Andra metoder ger bättre data. (d) Sekretessen kan ej garanteras.  
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Vidare ska fokusgrupper inte användas, när det finns hinder för en öppen 

kommunikation, som t.ex. när anställda och chefer är med i samma grupp. 

Inte heller bör fokusgrupper användas när personer inte passar in i en 

gruppdiskussion eller när ämnet inte passar deltagarna. Deltagarnas 

involvering i ämnet kan också vara för hög, t.ex. experter som inte kan se 

utanför sitt expertområde (Morgan & Kreuger 1993). 

  

MODERATORNS ROLL I FOKUSGRUPPER 
 

Moderatorns uppgift är att få deltagarna att interagera med varandra i så stor 

utsträckning som möjligt (Kizinger, 1994). Morgan och Kreuger (1993) menar 

att det är viktigare att använda kunniga och insatta moderatorer som tillhör 

samma grupp som deltagarna, snarare än speciellt utbildade moderatorer. 

Moderatorn får inte ha något maktinflytande över deltagarna. Enligt Kreuger 

(1994) bör inte deltagare och moderator känna varandra, eftersom deltagarna 

kan påverkas om de associerar moderatorn med någon specifik åsikt eller 

inriktning. 

 

Det går inte att avgöra om Morgan (1993) utgår från att forskaren och 

moderatorn är en och samma person. I sin fokusgruppsundersökning om 

medvetenhet om riskfaktorer vid hjärtinfarkt är detta fallet (Morgan & Spanish, 

1984). Även Frey & Fontana (1993) tycks utgå från detta förhållande. Det 

saknas emellertid en kritisk diskussion kring vad det får för betydelse att 

forskare och moderator är samma person. Om forskaren själv är moderator 

blir forskaren både intervjuare och observatör. När diskussionen väl är igång 

kan forskaren luta sig tillbaka och lyssna och endast komma med instick, be 

om förtydligande, och leda tillbaks om det krävs. Informationen får forskaren i 

form av interaktion mellan gruppmedlemmarna, som vanligtvis dokumenteras 

med hjälp av ljudbandspelare. Gruppintervjuer jämfört med individuella 

intervjuer minskar forskarens subjektivitet genom att många röster hörs och 

bryts mot varandra. Forskarens inflytande minskar till förmån för inflytande 

från gruppmedlemmarna (Frey & Fontana, 1993). 
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Frågan om forskarens roll som moderator är också beroende av den 

forskningsstrategi som valts. I exempelvis Grounded Theory (Glaser & 

Strauss, 1967; Glaser, 1978; Corbin & Strauss, 1990); samlar forskaren alltid 

in all data själv, vilket medför att forskaren också måste vara moderator 

(Hylander, 1998). Albrecht (1993) menar att reliabiliteten ökar om det är 

samma moderator i samtliga fokusgrupper. Ju mindre strukturerad 

intervjuguiden är, desto större krav ställs det på moderatorn och desto 

viktigare är det att samma moderator genomför alla intervjuer. 

 
INTERVJUTEKNIK I FOKUSGRUPPER 
 

När det gäller riktlinjer för fokusgruppsintervjuer står sig fortfarande de regler 

väl som Merton beskriver redan 1946. Merton menar att moderatorn bör ställa 

frågor som dels ger en variation i svaren (negativa, positiva och från olika 

områden), dels ger specifika och konkreta svar. Vidare bör man eftersträva 

frågor som dels ger djup ( affektiva, kognitiva, värderingsmässiga och 

handlingsinriktade) och dels ger svar i en personlig context. Uppläggningen 

kan variera från en i förväg noggrant uppgjord intervjuguide med öppna frågor 

till en ämnesguide med ett fåtal diskussionsämnen. Enligt Morgan är det 

viktigt att i förväg noggrant gå igenom hur diskussionen kan tänkas förlöpa för 

att garantera en så fritt flytande diskussion som möjligt, som samtidigt ger 

forskaren svar på forskningsfrågan. Den inledande situationen analyseras 

noggrant (Kreuger, 1994). Kreuger ger strukturerade anvisningar om hur 

intervjuguiden kan läggas upp: (a) Öppningsfrågor, som rör gruppens 

gemensamma egenskap (b) Introduktionsfrågor som rör huvudfrågan men 

inte är direkt relaterad till det forskaren vill ha svar på. (c) Övergångsfrågor 

som introducerar nyckelfrågor. (d) Nyckelfrågor. (e) Avslutningsfrågor, (”all 

things considered”) d.v.s. slutgiltigt ställningstagande, resuméfråga och 

slutfråga ”har vi missat något?” Enligt Merton (1946) bör inte forskaren styra 

mer än att ämnen som forskaren själv inte tänkt på har möjlighet att komma 

fram. Många frågor kommer upp utan att intervjuaren behöver lägga sig i, 

därför kan intervjuaren notera frågorna i sin guide och vänta och se om dessa 

kommer upp spontant (Knodel, 1993).  
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Morgan & Spanish (1984) använder sig av fokusgrupper där moderatorn är 

minimalt involverad. Moderatorn avlägsnar sig efter den inledande 

instruktionen och ägnar sig åt att sköta bandspelaren. Frågorna är emellertid 

noga genomtänkta och forskarna lägger in instruktioner till gruppen vad de 

kan förvänta sig och hur de kan bete sig, om det t.ex. uppstår tystnad. 

 

Millward (1995) skiljer på olika typer av kontroll från moderatorn, dels kontroll 

över innehållet, dels kontroll över processen. Stark kontroll av innehåll hör 

enligt henne inte hemma i en fokusgruppsintervju. Vanligtvis varierar 

moderatorn mellan stark och svag kontroll av processen. Kontrollen kan vara 

stark i början av intervjun för att sedan minska, så att gruppen styr processen 

själv. Morgan (1997) redovisar en motsatt strategi, som en kompromiss 

mellan strukturerad och ostrukturerad intervju, sk ”funnelstrategy”, som 

innebär att gruppdiskussionen börjar på ett ostrukturerat sätt, men avslutas 

med specifika frågor. 

 

DELTAGARE I FOKUSGRUPPER 
 

Utgångspunkten är att deltagarna är intresserade av ämnet och har något att 

säga som forskaren vill veta. Ibland kan emellertid deltagare vara alltför 

insatta i sitt ämne så att de inte vill diskutera något som ligger utanför deras 

egen intressesfär. Tidigare har det ansetts att gruppen bör bestå av 

människor som inte känner varandra. Morgan & Kreuger (1993) anser att 

detta inte går att tillgodose i alla situationer. Det finns tillfällen där det inte går 

att undvika att människor känner varandra. För att komma ifrån denna 

begränsning, kan antalet grupper istället utökas och frågorna anpassas till 

gruppens sammansättning. 

 

Deltagarna behöver inte väljas genom slumpmässigt urval eftersom inga 

generaliseringar görs till andra grupper. Tvärtom, är det så att grupperna 

oftast väljs så att de är så homogena som möjligt. Tumregeln är att deltagarna 

ska ha någon gemensam karakteristika, t.ex. kön, ålder eller utbildning. Det 

råder delade meningar om hur homogena grupperna ska vara. Det finns inte 

någon forskning som underlag för hur fokusgrupper lämpligen ska 
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sammansättas. Män och kvinnor tenderar dock att agera annorlunda i 

blandade än i enkönade grupper (Millward, 1995). 

 

Knodel (1993) kallar de kriterier som är gemensamma för alla grupper för 

kontrollkriterier, medan de kriterier som skiljer sig mellan grupperna är 

brytkriterier. Brytkriterierna utgörs av aspekter som är väsentliga för den fråga 

som ska undersökas. I sin undersökning av upplevelse av trångboddhet i 

Thailand, ville Knodel veta om det förelåg någon skillnad beroende på ålder. 

Han valde därför ålder som brytkritrium. Varje grupp var homogen i 

åldershänseende, men åldern varierade mellan grupperna. Att hålla sessioner 

med sinsemellan olika grupper antas ge mer information än med lika många 

heterogena grupper (Knodel 1993).   

 

Inom marknadsundersökningar görs ofta urval från olika typer av listor. 

”Piggyback groups” är grupper som samlas för något annat ändamål men 

används som fokusgrupper. Kreuger (1994) varnar dock för att använda 

existerande grupper där maktförhållanden och tidigare relationer allvarligt kan 

påverka resultatet. Ofta måste också praktiska överväganden avgöra, och 

människor som hindras av resor eller annat, uteslutas. 

 

Rekommendationerna på hur många deltagare en fokusgrupp ska bestå av 

har förändrats under åren. Merton ansåg att 10-12 personer var lämpligt. 

Numer föreslår de flesta 6-10. Morgan (1997) menar att gruppstorlek måste 

anpassas efter frågans art och deltagarnas involvering i frågan. Han har 

genomfört fokusgrupper med allt från 3 till 15 personer. Mindre grupper ger 

större tillfälle att dela idéer men ett mer begränsat urval av idéer. Millward 

(1995) som skriver utifrån ett psykologiskt perspektiv hör till dem som 

förespråkar grupper med färre deltagare. 

 

Minst tre fokusgruppsdiskussioner bör genomföras för att få tillräckligt 

underlag för analys. Det är alltid klokt att utvärdera efter tre omgångar för att 

se om mättnad har uppnåtts. Det vanliga är att genomföra 3-6 

gruppdiskussioner. Om ämnet endast berör en liten grupp med liknande 

bakgrund, krävs färre grupper (Kreuger, 1994). Knodel (1993) föreslår att 
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uppläggningen sker stegvis, så att man efter hand bestämmer hur många 

grupper man ska ha, ett förfarande som används i Grounded Theory (Glaser 

& Strauss, 1967). 

 

ETT EXEMPEL PÅ FOKUSGRUPPER MED KONSULTER 
 

Utgångspunkten för undersökningen är ett fenomen inom konsultandinriktad 

konsultation (Caplan 1990; Guvå 1990) nämligen plötsliga vändningar i 

konsultationsprocessen. Personal eller lärare beskriver ett barn, för konsulten, 

som bråkigt och utagerande och som de är mycket trötta på, men när 

konsulten kommer tillbaks för ett andra besök, är problemet som bortblåst. 

Personalen säger att det har vänt, han gör inte så där längre.  

 

Den context som fenomenet är inbäddat i är en konsultationstradition som jag 

som forskare väl känner till såväl teoretiskt som praktiskt, men som är relativt 

sparsamt dokumenterad. Själva fenomenet, icke-kontinuerliga, plötsliga 

förändringar, kan förekomma i många skilda sammanhang och utgör ett 

problemområde där det finns viss forskning och litteratur, vilken jag emellertid 

vid studiens början inte var inläst på. 

 

Det forskningsstrategiska valet stod mellan en deduktiv ansats utifrån 

tillgänglig teori om plötsliga förändringar och/eller teori om konsultation och 

mellan en induktiv teorigenererande ansats. Tidigare konsultationsforskning 

har i mycket liten utsträckning varit teoribaserad (Hughes, 1994; 

Pryzwansky,1986; Caplan 1970) och knappast någon har varit 

teorigenererande. Många efterlyser en precision i definitioner och begrepp 

och en närmare koppling mellan praktik och teori (Hughes, 1994; Gallessich, 

1985). Valet föll därför på en explorativ och teorigenererande ansats. 

Grounded Theory har valts som forskningsmetod, med fokusgruppsintervjuer 

som första datainsamlingsmetod. Den vanliga insamlingsmetoden i Grounded 

Theory är annars deltagande observation. Min bedömning är att detta skulle 

innebära en alltför stor störning både för konsulter och konsultander. 

Fokusgruppen blir ett sätt att enkelt samla in information från ett relativt stort 

antal konsulter. Därigenom kan den praxis som inte är dokumenterad 
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beskrivas. Fokusgruppsintervjuerna görs som en explorativ förundersökning 

med syfte att skapa en tentativ teori kring plötsliga förändringar i 

konsultationsprocessen. En alternativ insamlingsmetod är individuella 

intervjuer. Fördelarna med individuella intervjuer skulle vara att man där 

lättare skulle kunna berätta om undantag, avsteg och misstag som man tror 

att andra konsulter skulle kunna fördöma. Å andra sidan är forskaren också 

en kollega och den påverkan kan vara större vid en individuell kontakt än i 

grupp.  

 

I Grounded Theory (GT) står forskaren själv för all insamling av data, vilket 

medför att forskaren också är moderator i fokusgrupperna. 

Fokusgruppsmetodiken blir ett sätt att minska påverkan och styrning från 

forskaren, i jämförelse med individuella intervjuer. Utmaningen blir att försöka 

skapa ett sådant klimat i grupperna att det är tillåtet att prata också om det 

som är problematiskt, eller är utanför det man tror är vedertagen praxis. Det 

visar sig också att det kommer upp sådant material som t.ex. upplevda 

misstag och misslyckanden, händelser där man är förbryllad, eller där man 

med eller utan avsikt avlägsnat sig från det man tror andra uppfattar som 

vedertagen praxis. 

 

Det finns ytterligare en fördel med fokusgrupp som inte har diskuterats i 

litteraturen i någon nämnvärd utsträckning, men som för den här 

undersökningens syfte och forskningsansats blir avgörande. Det är att 

deltagarna tillsammans producerar ny kunskap och ny teori som inte funnits 

tidigare. Det är ibland svårt att veta om det är deltagarna, forskaren eller 

forskare och deltagare tillsammans som producerat begrepp och teori. 

 

I den här undersökningen skulle det vara möjligt att använda sig av grupper 

med olika konsulter, där konsulttradition skulle kunna vara ett avgörande 

kriterium. I enlighet med GT ansatsen väljs en grupp i taget ut. Den första 

gruppen är en enhetlig grupp inom den konsultandinriktade konsulttraditionen. 

Nästa grupp är en blandad grupp med konsulter från olika konsulttraditioner. 

Erfarenheten av den blandade gruppen ger vid handen att det kommer fram 

viktiga aspekter på nyckelfrågan som förmodligen inte skulle ha kommit upp i 
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en homogen grupp. Å andra sidan skulle det ha krävts många fler 

fokusgrupper med konsulter från olika traditioner för att på ett rättvisande sätt 

bygga en teori som kan appliceras till hela vidden av olika konsulttraditioner. 

Om konsulttradition använts som brytfaktor (Knodel, 1993) skulle detta ha 

krävt flera grupper inom varje tradition. Eftersom det också är svårt att hitta 

konsulter som uttalat håller sig till en tradition väljer jag därför att begränsa 

undersökningen till den tidigare nämnda traditionen, och gör ett homogent 

urval i den tredje fokusgruppen. I ett senare stadium vore det intressant att 

även ha en fokusgrupp med t.ex. enbart organisationskonsulter och 

undersöka fenomenet inom olika tillämpningsområden. 

 

Kriteriet, att deltagarna inte ska känna varandra eller moderatorn går ej att 

uppfylla i den här undersökningen eftersom deltagarna hämtas från en 

professionell grupp med ett begränsat antal personer som i relativt hög 

utsträckning känner eller känner till varandra. Vilka åtgärder som än vidtas, 

kvarstår det faktum att jag studerar en grupp där deltagarna i hög utsträckning 

är bekanta med varandra. Gruppen har en gemensam arbetsinriktning, som 

jag själv som forskare är associerad med. Det föreligger således uppenbara 

risker för gruppåverkan, t.ex. groupthink (Janis,1982), som inte kan 

kompenseras för på annat sätt än genom medvetenhet, öppenhet, diskussion 

med andra kollegor och forskare samt senare studier av andra grupper. Å 

andra sidan utgörs fokusgrupperna av deltagare med maximal erfarenhet, 

som är väl insatta och intresserade av forskningsfrågan och som dessutom är 

vana att diskutera liknande frågor med kollegor. Detta medför att det finns stor 

chans att få en autentisk gruppdiskussion, som kan ge information om det 

nuvarande tillståndet samt generera ny kunskap och förståelse. Eftersom 

syftet med denna undersökning är explorativ och teorigenererande får det 

senare argumentet överväga. En ytterligare aspekt är att det råder isomorfi 

mellan insamlingsmetod och det område som studeras. Konsultandinriktad 

konsultation, i den form den används inom förskola och skola, börjar 

mestadels med en gruppintervju. 
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Urval av informanter 
Grupp 1: Fem erfarna konsulter som känner varandra och har en vana att 

gemensamt diskuterar sitt arbete, men som inte har en gemensam 

arbetsplats.  

Grupp 2: Sex organisationskonsulter och konsulter inom förskola och skola 

som anmält sig till en diskussionsgrupp under en konferens.  

Grupp 3: Fem konsulter inom förskola och skola.  

När det gäller konsulttradition är grupp 2 en blandad grupp, medan övriga 

grupper arbetar efter samma tradition. Varje grupp träffas vid två tillfällen. 

 

Genomförande 

Omgång 1. Före första intervjun har dels en topic guide förberetts, med 

övergripande frågor, dels ett antal stimuleringsexempel, om diskussionen 

kommer av sig eller blir för abstrakt. Det visar sig att dessa exempel aldrig 

behöver användas.  

 

Varje fokusgrupp startar med en kort introduktion. Där berättar jag om mitt 

forskningsområde, att jag är intresserad av vändningar och vändpunkter i 

konsultationsprocessen samt att jag p.g.a. att så litet finns dokumenterat om 

konsultation, är intresserad av konkreta beskrivningar av deras erfarenhet. 

Fokus är en vinjett av ett vanligt ärende i förskola eller skola. ”En pojke som 

personalen är mycket trött på beskrivs som bråkig och utagerande. När 

konsulten kommer tillbaks för ett andra besök, säger personalen att det har 

vänt, han gör inte så där längre.” Därefter ställs frågan i fokusgruppen: 

”Känner ni igen det här?” Diskussionen lämnas öppen. I alla grupper 

instämmer man i stort i igenkännandet. Finns det något sådant som 

vändningar och vändpunkter, och vad är det i så fall? Den första diskussionen 

inleds med en kort dialog mellan en deltagare och moderatorn, därefter 

kommer de andra deltagarna ganska snabbt in i samtalet. Moderatorns roll 

blir då att ställa följdfrågor, be om förtydliganden för att förstå och för att 

generera så mycket konkret material som möjligt. Diskussionen sköter 

deltagarna så väl att moderatorn kan ägna sig åt att se till att det som 

bandspelaren fångar upp är möjligt att förstå och koda, samt ger ett så brett 

perspektiv som möjligt. Några av de specifika tips som ges av bl. a. Kreuger 
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(1994), användes vid struktureringen av samtalet. (a) Göra en 

sammanfattning och fråga om allt kommit med. Det visar sig att här tar 

diskussionen fart på nytt. En del upprepningar kommer, men också helt nya 

idéer. (b) Fråga deltagarna om de har några tips när det gäller de fortsatta 

intervjuerna. (c) Fråga om de har några specifika tips till mig som forskare. (d) 

Avsluta med att fråga hur de har upplevt att deltaga i en fokusgrupp. 

 

Alla tre grupper inleds likadant, men allteftersom jag får mer information 

kommer mina stickfrågor att se annorlunda ut. Detta är framför allt fallet i den 

andra omgången. Vad som är slående i grupperna är den glädje med vilken 

deltagarna diskuterar. Det är inget problem att fylla tiden, det är snarare svårt 

att sluta. Detta faktum samt att deltagarna ibland har svårt att minnas 

konkreta episoder, gör att jag ber att få träffa dem vid ytterligare ett tillfälle, då 

de ska ha med sig konkreta ärenden.  

 

Omgång 2 äger rum 3-5 månader efter den första diskussionen. Det innebär 

att deltagarna har haft tid att fundera i termer av vändningar och vändpunkter 

och också har erfarenhet av nya ärenden med sådana. Utgångspunkten för 

omgång 2 är erfarenheten från omgång 1. Vändningar och vändpunkter går 

att beskriva och identifiera. En preliminär strukturering av olika typer av 

vändningar och vändpunkter har gjorts. Omgång 2 introduceras med en 

sammanfattning av vad som kommit fram under omgång 1. Huvudfrågan är 

nu ”vad beror vändningar och vändpunkter på”? Därefter frågar jag efter 

konkreta ärenden. Sammanlagt i de tre grupperna presenteras 20 fall av 

vändningar eller vändpunkter. Varje deltagare redovisar sitt ärende, konsulten 

får frågan vad hon själv tror att har hänt, därefter är det fritt fram för 

spekulationer från övriga deltagare, vad de tror har hänt. Diskussionen 

avslutas med samma slutfrågor som i första fokusgruppsomgången. I denna 

omgång blir det än tydligare att jag som forskare ställer olika följdfrågor i de 

olika grupperna beroende på den tidigare information jag fått och vad som 

saknas som inte har blivit belyst i tidigare grupper. Det visar sig också att den 

diskussion som förts i den första gruppen får betydelse för vilken typ av 

ärende man väljer att presentera i den andra omgången. Huruvida, detta ska 

ses som ett utslag av bristande objektivitet, eller som ett bevis på att 
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ansträngningar har gjorts för att försäkra sig om en så stor variation som 

möjligt, beror naturligtvis på ens grundläggande forskningsinriktning och på 

syftet med projektet. Kodning, analys och ytterligare insamling av data sker i 

enlighet med Grounded Theory, varför det i det här läget är viktigt att få ett 

varierat urval av data. Mättning av kategorier som inte mättats i första skedet 

kan vid behov ske genom insamling av ytterligare data. 

 
ANALYS OCH DOKUMENTATION AV FOKUSGRUPPER 
 

Mycket litet finns skrivet om analys av fokusgrupper (Knodel, 1993). Men, 

eftersom fokusgrupp är en datainsamlingsmetod kan många olika former av 

analys appliceras. Metoden styr inte analysen. Om intervjuerna skrivs ut kan 

alla kvalitativa metoder som kan appliceras på en text användas, varav 

Grounded Theory är en. 

 

Det råder delade meningar om hur data dokumentation av 

fokusgruppsintervjuer ska ske. Millward (1995) anser att inspelningar måste 

skrivas ut ord för ord, för att sedan ligga till grund för en innehållsanalys. 

Kreuger (1994) menar att man inte nödvändigtvis behöver skriva ut 

inspelningarna ord för ord, utan kan lyssna och göra en skriftlig 

sammanfattning, eller t.o.m. analysera utifrån minne och minnesanteckningar. 

Den tid som han beräknar att de olika metoderna tar i anspråk avslöjar 

emellertid att det snarare är ett praktiskt utvärderingsarbete han har i åtanke 

än ett seriöst forskningsprojekt. 

 

Millward (1995) anser att analysen kan vara kvantitativ, kvalitativ eller 

strukturell. 

Även Albrecht (1993) anser att man kan använda fokusgrupper för att få fram 

kvantitativa data. Siffror kan presenteras men de är aldrig representativa för 

mer än just denna grupp Andra menar att man ska vara försiktig med 

kvantitativa metoder eftersom de kan ge sken av att grunddata insamlats 

enligt statistiska metoder (Morgan 1997).  
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Nackdelen med den innehållsanalys som Millward förespråkar är att ingen vikt 

läggs vid det som inte sägs. I Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967), 

finns det möjlighet att lägga vikt även vid denna aspekt.  

 

Enligt Kreuger (1994) är fokusgrupper ofta valida om de används försiktigt för 

ett problem som passar för fokusgruppsintervju. Hot mot validiteten är en 

alltför hög social inställsamhet, artighet och forskarens bias. Face validity är 

vanligtvis hög, eftersom resultaten ofta redovisas med direkta citat från 

grupperna. 

 

Albrecht (1993) refererar till Kelmans (1961) typologi, hur attityder formas 

genom olika kommunikationsmönster. I fokusgrupper kan dessa utgöra hot 

mot validiteten. 

 

1.  Compliance uppstår när deltagaren svarar så som han tror att moderatorn 

vill ha svaret. För att undvika detta bör moderatorn vara försiktig med 

berömmande och dömande uttalanden. 

2.  Identification förekommer när en gruppdeltagare svarar som en annan 

gruppdeltagare som han beundrar. Detta är ofrånkomligt om deltagarna 

kommer från olika hierarkier i en och samma organisation, men uppstår 

också som ett resultat av attraktion mellan deltagare. Groupthink 

(Janis,1982) är ett fenomen som också kan uppstå i en fokusgrupp. 

Särskilt stor är risken om deltagarna känner varandra sen tidigare. 

3.  Internalization. Attityder formade genom internalisering är de som 

forskaren helst vill komma åt, men som också är svårast att få fram i en 

gruppsituation, p.g.a. gruppdynamiska effekter. Moderatorns uppgift är att 

underlätta för deltagarna att våga visa dessa internaliserade attityder. 

 

FOKUSGRUPPERS FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR 
 

Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod delar begränsningar och 

fördelar med andra kvalitativa metoder. När man vill skapa ny teori är 

kvalitativa insamlingsmetoder bl. a. fokusgrupper det val som ligger närmast 

till hands (Morgan & Kreuger, 1993). 
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Främsta anledningarna till att fokusgruppsmetodik blivit så populärt inom 

marknadsföringsundersökningar är förmodligen att den kan leverera snabba 

resultat, baserade på ett stort antal deltagare till en låg kostnad och med hög 

face validity. Samtidigt är metoden vänlig och respektfull mot målgruppen 

(Kreuger, 1994; Frey & Fontana, 1993). 

 

Människor behöver lyssna till andras idéer innan de kan forma sina egna. I 

diskussioner kan värderingar och åsikter förändras. I en tillåtande atmosfär 

kan känslomässiga teman ventileras som annars inte skulle komma upp. 

Gruppen underlättar för individerna att öppna sig ( Kreuger, 1994). Attityder 

skapas i interaktion med andra människor. Fokusgrupper blir en metod 

isomorf med det naturliga attitydskapandet (Albrecht, 1993). Människor 

varierar ofta sina åsikter efter situationen och förändrar åsikterna allteftersom 

diskussionen tar form. I en fokusgrupp kan sådana förändringar penetreras 

och man kan också undersöka vad som leder fram till att ståndpunkterna 

varierar i olika situationer. 

 

När det gäller komplexa beteenden är man ofta inte medveten om sitt eget 

agerande, men när andra börjar prata går det lättare sätta ord på egna tankar 

och känslor. Då kan det också komma fram att människor är mindre 

eftertänksamma och välorganiserade än vad vi har trott (Morgan, 1997). 

 

Interaktionen i fokusgrupper är mer naturlig än när det gäller mer renodlade 

experiment. Moderatorn kan undersöka oväntade ämnen som dyker upp (och 

få allas reaktioner på dessa), vilket inte är möjligt i strukturerade intervjuer. 

Gruppintervjuer upplevs dessutom ofta som roliga. Deltagarna lär sig något 

själva samtidigt som de delar med sig av sin erfarenhet. 

 

Det som är metodens fördelar kan också utgöra dess begränsningar. Som i 

alla grupper uppstår dynamik som kan underlätta eller försvåra öppen 

kommunikation. Deltagarna kan känna sig pressade att tycka lika. De kan bli 

förlamade snarare än stimulerade av gruppen. Det kan komma mycket 

irrelevanta spörsmål. Gruppen kan tillsammans åstadkomma en gemensam 
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falsk bild av problemet. Resultatet kan bli påverkat av intervjuaren och 

därigenom biased (Frey och Fontana, 1993). Morgan (1997) varnar också för 

att självavslöjanden kan bli alltför omfattande, så att individer drivs av 

dynamiken i gruppen till att säga och göra sådant som de senare ångrar, 

vilket får negativa personliga konsekvenser för dem. 

 

Intervjuaren har mindre kontroll än i enskilda intervjuer därför bör moderatorn 

vara en tränad intervjuare. Enstaka medlemmar kan få alltför stort utrymme. 

Mycket tid kan åtgå till irrelevanta spörsmål. Data kan bli svåra att analysera. 

Grupperna kan variera, beroende på vilket klimat som utvecklas, varför man 

kan behöva ha många olika grupper. Det är svårare att samla grupper än 

enskilda. Det måste finas en miljö som tillåter gruppdiskussioner (Kreuger, 

1994).  

 

FOKUSGRUPPER JÄMFÖRT MED ANDRA KVALITATIVA 

DATAINSAMLINGSMETODER 
 

Fokusgrupper utgör ett mellanting mellan deltagande observation och 

intervjuer med öppna svar d.v.s. den kvalitativa forskningens huvudsakliga 

insamlingsmetoder. Fördelen med fokusgrupper jämfört med deltagande 

observation är att forskaren på kort tid kan få mycket information om 

interaktion när det gäller det ämne forskaren valt. Samtidigt är denna 

möjlighet till styrning också den största nackdelen, eftersom situationen inte är 

naturlig. Deltagande observation ger en större vidd av beteenden, fler olika 

typer av interaktioner och öppnare samtal i ett naturligt sammanhang. 

Fokusgruppen är begränsad till självrapporterat material, till verbalt beteende 

och interaktion i diskussionsgruppen, vars tillkomst dessutom beror på 

forskaren. När det finns möjlighet att observera interaktioner i verkliga livet ger 

deltagande observationer mer information om faktiska beteenden än 

fokusgrupper. Attityder och värderingar är svårare att observera och passar 

att undersöka i fokusgrupper. 

 

I en individuell intervju får varje individ större möjlighet att ge mer information 

och intervjuaren har kontroll över processen. I fokusgrupper kan forskaren 
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lämna över kontrollen till gruppen och därigenom riskera att inte få svar på 

sina frågor. Fokusgruppen har en uppenbar fördel när det gäller att undersöka 

nya områden, där det är svårt att veta vilka frågor som ska ställas. När målet 

är att upptäcka så mycket som möjligt om varje enskild individ är individuella 

intervjuer att föredra. Djup i svaren kan emellertid i vissa fall lättare 

åstadkommas i fokusgrupper, speciellt när det handlar om material som är 

okänt eller där medvetenheten inte är så hög.  

 

Morgan & Spanish (1984) jämför fokusgrupper med deltagande observationer 

och individuella intervjuer och konstaterar att vid individuella intervjuer får 

man mer information, vid deltagande observationer får man mer interaktion. 

Men fokusgrupper är bäst på att kombinera dessa två aspekter. 

 
FORSKNING OCH UTVÄRDERING AV FOKUSGRUPPER 
  

Forskning om fokusgrupper som metod, befinner sig i sin linda (Millward, 

1995), men intresset för denna forskning har markant ökat under de allra 

senaste åren. Än så länge tycks det dock vara nödvändigt att även dra 

slutsatser från den kunskap som finns när det gäller forskning om grupper i 

allmänhet. 

 

Få undersökningar har gjorts när det gäller prediktiv validitet av fokusgrupper. 

Johnson (1978) gjorde en jämförelse mellan en enkätundersökning och 

fokusgruppsintervjuer. Enkäter besvarade av 2000 kvinnor jämfördes med 20 

fokusgrupper i 10 olika städer. Johnson fann en 97% överensstämmelse. Där 

det inte rådde överensstämmelse var fokusgruppens validitet högre.(Kreuger, 

1994). 

 

Morgan (1996) refererar tre studier som jämför resultat från fokusgrupper med 

resultat från enkäter. Folch-Lyon et al. (1981) jämförde resultat från 44 

fokusgrupper med 300 deltagare med svar på 2000 enkäter, och kom fram till 

att det fanns en stark överensstämmelse. Detta resultat har emellertid 

kritiserats p.g.a. att utvärderingen var alltför subjektiv (Morgan, 1996). Ward 

(1991) utförde en noggrann jämförelse utifrån tre studier om familjeplanering, 
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där han jämförde över 60 variabler. Resultat från fokusgrupper jämfört med 

enkäter var (a) mycket lika för 30% av variablerna, (b) lika, men 

fokusgrupperna gav mer information för 42% av variablerna, (c) lika, men 

enkäterna gav mer information i 17 % av variablerna och (d) olika i 12 % av 

variablerna. I denna undersökning jämfördes endast de variabler som 

förekom i båda studierna. I enkäterna förekom fler variabler än i 

fokusgrupperna. Germain et al. (1993) diskuterar resultat från en jämförelse 

mellan enkäter och fokusgrupper när det gäller motstånd mot bröstcancer 

screening. De menar att fokusgrupperna bekräftar tidigare resultat från 

enkätundersökningar, men att fokusgrupperna ger mer exakt kunskap om hur 

hinder fungerar i praktiken samt information som leder till fördjupad förståelse. 

Sammanfattningsvis visar den hittillsvarande forskningen att information från 

enkäter jämfört med fokusgrupper överensstämmer i hög grad, men att 

enkäter ger svar på fler frågor medan fokusgrupper ger en fylligare bild och en 

mer fördjupad förståelse. 

 

Fern (1982) utförde en experimentell undersökning, för att jämföra individuella 

intervjuer med gruppintervjuer, grupper med och utan moderator, grupper 

med fyra respektive åtta deltagare samt bekantskap/icke bekantskap mellan 

deltagarna. Antal idéer och idéernas relevans utgjorde beroende variabler. Av 

denna undersökning framgick att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

antal idéer, eller i idéernas relevans mellan grupper med och utan moderator. 

Detsamma gällde för individer som arbetat med eller utan intervjuare. En 

grupp på åtta producerar mer idéer än en grupp på fyra och denna grupp fler 

än en individ ensam. Däremot uppstår fler idéer från åtta individer 

sammanlagt än från en grupp på åtta och varje individ i en grupp på fyra 

genererar fler idéer än varje individ i en grupp på åtta. Grupper med 

främlingar genererar fler idéer än grupper med bekanta. Fern drar slutsatsen 

att marknadsundersökare som är intresserad av ett stort antal idéer bör 

använda sig av individuella intervjuer eller enkäter, eller möjligen 

brainstorming grupper på fyra individer. Fern för ingen diskussion om 

tidsaspekten. Varje individ i en grupp om åtta har mindre tid än i en grupp om 

fyra. Somliga grupper avslutades också innan den avsatta tiden var slut. Det 

framgår inte vilka dessa grupper var, och om det var skillnad mellan grupper 
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med och utan moderator. Fern varnar också själv för att dra alltför långt 

gående slutsatser av denna undersökning, bl.a. p.g.a. att de kvinnor som 

utgjorde urvalet, kunde tänkas ha ledaregenskaper och därför eliminerade 

effekten av moderatorn. Dessutom invaggades kvinnorna, efter att ha hört 

inledningen till gruppdiskussionerna, i en tro att det var i sin ordning att 

diskutera annat än huvudfrågan så länge alla mådde bra och kände sig 

avslappnade. 

 

Det finns emellertid allvarligare invändningar som avspeglar skillnader i syfte 

med olika typer av fokusgrupper. Av Ferns (1982) artikel går inte att utläsa om 

något av de kriterier som tidigare diskuterats, när det gäller fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod, uppfyllts, d.v.s. en insatt moderator, intresserade 

deltagare samt en genomtänkt intervju- eller ämnesguide. Undersökningen är 

sponsrad av försvarsdepartementet som är intresserad av en studie om hur 

man kan utvidga kvinnors roll i det militära. Diskussionsuppgifterna var att 

generera idéer kring (a) Hur man får insikt i viktiga frågor för en 

kommunikationsstrategi. (b) Föreslå områden som är av allmänt intresse och 

som bör ingå i en enkätstudie. Till detta väljer man kvinnor från två grupper 

(a) En trädgårdsförening (b) Kvinnor som hjälper till på ett barnsjukhus. Syftet 

är att få grupper som är så homogena som möjligt. Frågan är vilket intresse 

dessa medelklasskvinnor har av att hjälpa till med att generera idéer i den här 

frågan. Det krävs åtminstone en väl insatt och väl förberedd moderator som 

kan ställa intresseväckande frågor för att få igång en diskussion. Eftersom det 

inte finns någon signifikant skillnad mellan grupper med och utan moderator, 

kan man kanske utgå från att moderatorerna misslyckats med detta. Ferns 

undersökning aktualiserar svårigheten att utvärdera kvalitativa 

forskningsmetoder med kvantitativa modeller. Det blir lätt ett ställningskrig 

mellan validitet och reliabilitet. Utvärdering med kvantitativa modeller betonar 

bristen på reliabilitet (framför allt reproducerbarhet) i kvalitativa studier, medan 

förespråkare för kvalitativa metoder underkänner validiteten (begriplighet, 

sammanhang, användbarhet) i de kvantitativa studierna. 

  

Morgan (1982) kommenterar Ferns artikel och drar slutsatsen att det inte 

längre finns något heligt med de regler som gällt för fokusgrupper (antal 
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deltagare 10-12, deltagarna är främlingar, moderatorn leder 

gruppdiskussionen). Den viktigaste frågan är nu, vilken typ av fokusgrupp 

uppfyller bäst forskarens syfte, i det specifika fallet. Morgan (1996) menar 

också att det inte längre finns något belägg för att fokusgrupper ger fler idéer 

än individuella intervjuer. Enligt Ferns undersökning, ger två fokusgrupper 

med 8 personer i varje grupp, lika mycket information som 10 individuella 

intervjuer, varför det ibland blir yttre faktorer som tid, tillgänglighet och resor 

som fäller avgörandet vilken metod man använder. 

 

Wight (1994) undersökte hur pojkar talade om flickor och upptäckte att 

macho- beteende visade sig i gruppdiskussioner och i individuella intervjuer 

som följd av en sådan gruppdiskussioner. I individuella intervjuer som föregick 

fokusgrupperna kom däremot en annan och mjukare syn fram. Kitzinger 

(1994a;1994b) drar slutsatsen av denna undersökning att eftersom människor 

beter sig olika i grupp och individuellt får man olika data, särskilt när det gäller 

känsliga ämnen. Data från den ena situationen är inte mer valida eller sanna 

än de andra, utan representerar just individuella beteenden, respektive 

gruppbeteenden. Det finns, som påpekats tidigare lite forskning direkt på 

fokusgrupper. Men den samlade socialpsykologiska forskningen som finns 

kan ge många ledtrådar till risker, begränsningar och fördelar med 

fokusgrupper. Konformitet utgör en risk i en gruppsituation, likaså en 

överdriven polarisering. Dessa faktorer måste alltid beaktas.   

 

Ovanstående undersökningar visar på vikten av fortsatt forskning när det 

gäller om och när datainsamlingsmetoder baserade på individuella intervjuer 

är att föredra framför gruppintervjuer. För att få en rättvisande bild krävs 

ytterligare metaforskning av autentiska forskningsprojekt. En triangulering av 

såväl kvalitativa som kvantitativa metoder skulle kunna ge mer upplysning 

kring när var och hur fokusgrupper är användbara och bör rekommenderas 

framför andra metoder och när de inte bör användas. 
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