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Kvalitativa forskningsmetoder (Qualitative research methods) 

I september 2019 anordnade EAHP ett seminarium om kvalitativa forskningsmetoder. Syftet 

med detta seminarium var att förbättra och stärka farmaceuters ställning i forsknings- och 

utvecklingsarbete.  

Kvalitativ forskning som syftar till att svara på frågorna vad, hur och varför, kan användas både 

som enskild metod men även tillsammans med kvantitativa metoder. Under seminariet fick 

deltagarna föreläsningar bland annat kring några utvalda metoder, etiska aspekter och hur man 

analyserar kvalitativa data. Under workshops gavs möjlighet till gruppövningar i att formulera 

syfte samt att ta fram intervjufrågor och rollspel. Nedan följer en översikt över innehållet i 

programmet: 

Programmet inleddes med en inspirationsföreläsning och genomgång av innebörden av 

kvalitativa studier. Olika metoder som kan användas var ämnet för föreläsningen som följde 

efter. Några vanliga metoder som används vid den kvalitativa forskningen är observationer, 

fokusgrupper och intervjuer.  

I det första grupparbetet fick vi som uppgift att formulera ett syfte till en tilltänkt studie. Givetvis 

ingick även framtagande av relevanta frågeställningar. Utifrån syftet fick grupperna i uppgift att 

planera en studie och beskriva tillvägagångsättet samt vid behov ta fram ett intervjuunderlag. 

Därefter följde en föreläsning om etiska aspekter som ska beaktas vid kvalitativ forskning som i 

övrigt var inledande för andra seminariedagens föreläsningar. 

Andra dagen fortsatte arbetet i grupperna. Fokus låg på finslipning av det intervjuunderlag som 
grupperna hade tagit fram. Vi fick sedan prova på att intervjua varandra efter detta underlag, 

vilket var en intressant upplevelse. Vi märkte snabbt att en justering av underlaget behövdes, 

och fick med oss att det är viktigt att pilottesta intervjufrågor innan man startar upp en studie.  

Programmet var till stor del uppbyggt på aktiva deltagare, och i en av de workshops som ingick 

fick vi även prova på rollspel i fokusgrupper. Varje deltagare fick slumpvis en roll tilldelad, 

exempelvis att vara aktiv, tystlåten, att vara fokusgruppledare eller sekreterare. Vi fick genom 

denna workshop inblick i hur en fokusgrupp i praktiken kan gå till, och passet avslutades med 

reflektioner och frågestund.  

Därefter var det dags för föreläsning om analys av insamlade data. Föreläsarna gav verkliga 

exempel från sina egna forskningsarbeten. Några exempel värt att nämna är kodning av 

intervjuunderlagen. En övning följde efter där deltagarna fick individuellt koda en verklig 

(journalistisk) intervju. Workshopen fortsatte med diskussioner både parvis med en annan 

deltagare och i plenum.  

Även som all annan vetenskaplig forskning behöver man säkerställa kvaliteten av kvalitativ 

studie om man avser genomföra. Tillvägagångssättet för sådan kvalitetssäkring var avslutande 

delen av seminariets workshops.   

Vi tar med oss från detta seminarium inspiration att lära oss mer om kvalitativa metoder, och 

föresatsen att öka andelen kvalitativa examensarbeten på våra respektive universitet.  

Material för de olika momenten finns tillgängligt via:  

https://www.eahp.eu/events/academy/academy-seminar-2019-brussels-
belgium/PresentationsS2 
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