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Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab 
 
 

Forord 
 

Den samfundsvidenskabelige metodedebat er lige så triviel, som den er 
nødvendig. Triviel, fordi den ofte føres på et grundlag, der kun kan 
beskrives som utilstrækkeligt. Nødvendig fordi det kun gennem debatten 
er muligt at overvinde trivialiteten og derved kvalificere arbejdet med 
samfunds-videnskaberne. Dette skrift er et forsøg på at udrede nogle af 
de misforståelser, der er så udbredte i forbindelse med samfundsvid- 
enskabelige aktiviteter, især de der baseres på såkaldte kvalitative metoder. 

Det meste af litteraturen om kvalitative metoder handler om, hvor- 
dan man anvender metoderne. Der er imidlertid længere mellem litte- 
ratur, der beskæftiger sig med vurdering af de resultater, der kommer ud 
af anstrengelserne. Det er sjældent man diskuterer, hvordan man sikrer 
kvaliteten af et studie, der anvender kvalitative metoder. 

Læsning af en forskningsrapport vil altid afføde en reaktion fra læ- 
seren. Denne kan enten være accept af indhold og budskab eller det 
modsatte. Eller indholdet af rapporten kan sætte en debat igang. Under 
alle omstændigheder vil en rapport fra et forskningsprojekt blive vur- 
deret som god eller ikke god, interessant eller ikke interessant. Derfor er 
det væsentligt at få diskuteret kriterierne for den vurdering, der under al- 
le omstændigheder gennemføres. 

Dernæst -- og givet lige så vigtigt. Da resultaterne af forskningspro- 
jekter, der er baseret på kvalitative metoder, altid bliver mødt med en vis 
skepsis, når de præsenteres for en bredere offentlighed, kan man lige så 
godt have gjort sig nogle overvejelser i den anledning i forvejen. Samti- 
dig vil en diskussion af kvaliteten af kvalitative metoder, placere disse 
som metode i en klassisk diskussion af kvaliteten af forskning i det hele 
taget. 
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Dette skrift handler derfor om, hvordan denne skepsis kan imødegås, 
og hvordan der kan etableres et kvalificeret grundlag for vurdering af 
samfundsvidenskab, der anvender kvalitative metoder. 

Bogen henvender sig til alle med interesse i diskussioner om sam- 
fundsvidenskabelige metoder. Sigtet har været at hjælpe producenter og 
brugere af samfundsforskning og kvalitative metoder til bedre at forstå 
metoder og resultater. Især producenter og brugere der ikke tidligere har 
stiftet bekendtskab med kvalitativ samfunds-videnskab og dens resulta- 
ter. 

I forbindelse med udarbejdelsen af dette manuskript vil jeg gerne ret- 
te en tak til alle de der har bidraget med konstruktive kommentarer 
undervejs. 
 
 

Lars Bo Henriksen 
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1. Introduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navnene er mange: etnografi, antropologi, dialogforskning, aktions- 
forskning, deltagende forskning osv. osv. Ligeså er navnene på de an- 
vendte metoder: Feltstudier, case studier, kvalitative undersøgelser, ak- 
tørsmetoder, participant observation osv. osv. Forvirringen om disse 
metoder og deres anvendelse er om muligt større end antallet af navne. 
I det følgende vil betegnelsen "kvalitative metoder" blive benyttet om 
den række af samfundsvidenskabelige metoder, der anvender åbne inter- 
views, deltagelse, aktioner m.v. som grundlag. Dvs. metoder, der tager 
direkte kontakt til det undersøgte. Rapporter, der måtte være resultatet 
af sådanne aktiviteter vil blive benævnt cases, casehistorier eller blot his- 
torier1. Når navnet kvalitative metoder anvendes, sker det uden at der 
ligger nogen programerklæring i det, kun en markering af forskellen på 
denne type samfundsforskning og andre typer2. 
 

Hvorfor overhovedet diskutere kvalitet og kvalitative metoder? 
Det kan der selvfølgelig være mange grunde til. Det er et helt rimeligt 

krav til enhver form for forskning, at den er i stand til at gøre rede for si- 
ne forudsætninger og etablere kvalitetskriterier, der kan hjælpe brugerne 
af forskningens resultater til at vurdere værdien af resultaterne. 

I tilfældet kvalitative studier og tilhørende case historier vil det være 
rimeligt at spørge, hvordan vi kan kende den gode historie - eller den 
gode forskning - fra den dårlige? Eller den spændende historie fra den 
kedelige, den interessante fra den uinteressante, den oplysende fra den, 
der gentager, det vi ved. Den relevante fra den irrelevante, den væsentli- 
ge fra den uvæsentlige. Er det f.eks. sådan med en historie, at den er god, 
fordi den overrasker os og måske er morsom? Er den god, fordi vi sam- 
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tidig lærer lidt om verden og - i bedste fald - måske noget om os selv? 
Det er også sådan med historier at det ikke er særlig sjovt at høre den 
samme historie alt for mange gange. Spørgsmålet er nu om dette ikke 
også gælder for kvalitative studier og cases? Er det ikke sådan, at vi gider 
beskæftige os med case historier, fordi de netop fortæller os noget om 
verden på samme måde, som vi ellers orienterer os. Ved en fortælling 
som en person vi har tillid til, fortæller os. Jeg tænker her på samtaler 
med familie, venner og kolleger. Det er gennem deres fortællinger, om 
hvad de har oplevet, vi for en stor dels vedkommende orienterer os. Men 
hvordan kan vi vide at det venner og familie fortæller os er til at stole på. 
Nogen gange laver de sjov med os og fortæller noget der ikke er helt rig- 
tigt. Den slags kan være sjovt nok, men hvis der var tale om forskning, 
ville det ikke være så smart. Derfor må vi spørge om der gives regler for 
sikker viden i videnskaben, og adskiller denne sikkerhed sig fra hver- 
dagens? Hvis den gør, hvordan? 
 

Alle der arbejder med kvalitative metoder har prøvet det. Vi har gen- 
nemført en undersøgelse af et eller andet - været på feltarbejde - vi har 
f.eks. besøgt en række virksomheder for derved at få et billede af hvad, 
der rører sig i verden3. Ved præsentationen af sådanne undersøgelser vil 
man i ni ud af ti tilfælde blive mødt med de samme indvendinger angå- 
ende projektets mulighed for at sige noget relevant om et givet fæno- 
men. Kritikken formuleres oftest temmelig uelegant og ureflekteret i 
form af krav om reliabilitet, validitet og objektivitet. Alt sammen let 
genkendeligt som positivismens krav til sikker viden4. 

Dette viser - i hvert fald - to ting, som hver for sig er lige pinlige for 
den samfundsvidenskabelige forskning generelt og i særdeleshed for 
metodedebatten. 

For det første, at det stadig er en udbredt opfattelse, at positivismens 
kvalitetskriterier skulle have en sådan universel karakter, at de kan gøres 
gældende i en hvilken som helst sammenhæng. 

For det andet, at det endnu ikke har været muligt at etablere kvali- 
tetskriterier for kvalitative studier, der umiddelbart har kunnet afvise 
kravet om anvendelse af positivismens kvalitetskriterier. Oftest er kra- 
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vene afvist med henvisning til, at de er stillet af epigoner, der er lige så 
gode til at tale om grundlaget for samfundsvidenskabelig forskning som 
Per Degn er til at tale latin. 

Hvor rigtig denne indvending end er, så er en sådan videnskabssocio- 
logisk analyse og medfølgende afvisning af Per Degn stadig ikke nok til 
at gøre det ud for retningslinier for f.eks. det gode feltstudie eller den go- 
de case. 

Endelig er kvalitetskriterier en forudsætning for at kunne skelne 
mellem den gode forskning og den knap så gode. I nogle kredse er det 
en udbredt misforståelse, at anvendelse af kvalitative metoder i sig selv 
skulle være en garanti for god samfundsforskning. Det er det ikke. Der 
findes både god og dårlig samfundsforskning, der er udarbejdet på bag- 
grund af kvalitative metoder. Netop for at kunne skelne de sidste fra de 
første er det nødvendigt med en diskussion af kvaliteten af kvalitative 
metoder. 

Denne bog handler om kvalitative metoder og det handler om, hvor- 
dan vi kan lære noget af de historier, der bliver resultatet af anvendelse 
af sådanne metoder. Det handler ikke om, hvordan man organiserer felt- 
studier og laver cases, det findes der allerede en righoldig litteratur om 
(f.eks. Yin, Moser, Nørreklit, Hull og mange flere, se litteratur listen). 
Det handler derimod om, hvordan man kan læse cases og om hvordan 
man gennem arbejdet med kvalitative metoder kan blive i stand til at 
bidrage til undersøgelse af et bestemt emne. Det ville være nærliggende 
at tale om, at man sikrede sig, at en case er sand henholdsvis ikke sand. 
Det er imidlertid en af bogens konklusioner, at det ikke lader sig gøre, 
da de sandhedsbegreber, den samfundsvidenskabelige normalvidenskab 
sædvanligvis betjener sig af, i sig selv udgør et væsentligt problem. 

I stedet skal der sidst i bogen diskuteres nogle få retningslinier, der bør 
kunne hjælpe med til at etablere et bedre grundlag for diskussionen af 
værdien af kvalitative metoder. 
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