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Bedömning av kvaliteten – En välskriven artikel 

 the EQUATOR Network website - the 
international resource centre for good reporting 
of health research studies 
http://www.equator-network.org/ 

 

 Consolidated criteria for reporting qualitative 
research (COREQ): a 32-item checklist for 
interviews and focus groups: 
http://intqhc.oxfordjournals.org/content/19/6/349.
full.pdf+html 

 

http://www.equator-network.org/
http://www.equator-network.org/
http://www.equator-network.org/


Forts. kriterier för kvalitativ artikel 

 The Qualitative Research Guidelines 

http://www.qualres.org/ (Deborah Cohen & 

Benjamin Crabtree) 

 

 

http://www.qualres.org/


Två olika existerande ställningstaganden; 

 

- Validitet och reliabilitet finns i designen av 

kvalitativa studier och skall inte ses som en särskild 

mätning.  

           ELLER 

          

- Validitet och reliabilitet ät tillämpbar på all 

forskning, även om kvalitativa forskare använder andra 

procedurer än kvantitativa forskare för att nå detta. 

 KONSENSUS OM:  

Kritisk reflektion och kritiska frågor om kvalitetsaspekter 

TILL SIG SJÄLV och SIN FORSKNING är A till Ö 
 
 



Design 

 
1) Induktion, Deduktion eller Abduktion 

 

2) Vilken kvalitativ metod? Särskild skolbildning? 

 

3) Lutar ni er mot särskilda referenser i  

    metodbeskrivningen? Vad rekommenderar de? 

 



Termer och kriterier 
 Flera olika terminologier för kriterier används vid 

bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet 

 

 Metoderna är likartade oberoende av terminologi 

 

 Kunskap hos granskare i tidskrifter och för  
forskningsansökningar förhindrar att fastna i regler 

 

 Krångla inte till det mer än att ni kan förklara ert val 
av prövning av trovärdighet på ett enkelt sätt 



Läs in dig på litteratur 

 Den litteratur som du, handledare och 
medarbetare uppfattar ökar din kritiska 
inställning till det du själv gör dvs. gör att du 
kan ställa frågor om din forskningskvalitet 

 

 Som granskare, träna på andras forskning 
dvs. träning ger färdigheter   

 

 Några framstående författare; Lincoln och 
Guba (1985), Denzin (Triangulation på 60-
talet), Michael Patton, Margareta 
Sandelowski, Steiner Kvale 



Intervju som metod –allmänna kvalitetskriterier 

Forskaren ska vara medvetna om sina egna reaktioner. Syftet med 

intervjun är att ta reda på vad andra människor upplever och erfar. 

Forskaren måste vara så fördomsfri som möjligt och inte ta över 

känslor. 

 

Forskaren bör välja en intervju miljö och förhållanden under vilka 

deltagarna känner sig bekväm, säker och tillfreds med att tala öppet 

om sin åsikt. 

 

Forskaren bör vara flexibel i hans eller hennes inställning till 

informanterna. 

 

Forskaren bör överväga i vilken utsträckning intervjun är "rekursiv". 

Vad som har sagts i en intervju används för att bestämma eller 

definiera ytterligare intervjufrågor (exempelevis GT och 

uppföljningsfrågor). 



Trustwortiness (Trovärdighet) 
KVALITATIV KVANTITATIV 

Credibility Intern validity 

Giltighet Validitet 

Transferability Generalizability 

/Extern validity 

Överförbarhet Generaliserbarhet 

Dependability Reliability 

Stabilitet Reliabilitet 

Confirmability Objectivity 

 

Neutralitet Objektivt 



Credibility 
I kvalitativ forskning beror giltigheten eller 

tillförlitligheten främst på;  

- Använda begrepp och teoretiska modeller 

- Den använda metoden (ansats, procedur för    

   datainsamling och setting) 

- Urval av datamaterial/analysenheter 

- Forskaren förförståelse och analytisk förmåga  

- Datans kvalitet och djup  

- Tolkningen av resultatet 

- Slutsatser 

Bedömning av credibility förutsätter noggrann 

beskrivning 



Metoder för att öka credibility 

 
TOLKNINGSTEKNIKER 
Rivaliserande teman/text, Negativa fall 

- jämföra positiva och negativa case, systematik i 

tolkningsprocedur  

 

FÖRLÄNGD DATAPERIOD 
En tillräckligt lång datainsamling innebär att forskaren lär sig 

kulturen för den grupp som studeras, får tillfälle att pröva ifall 

missförstånd och vrångbilder finns implicit i situationen 



Credibility 

 
TRIANGULERING 

 
* Datatriangulering ex. patienter och anhöriga vid studier av 

ett fenomen; ”family attaching”  

 

* Metodtriangulering ex. intervju- och enkätdata  

  

* Forskartriangulering ex. flera som analyserar 

 

* Teoritriangulering ex. olika teorier om QoL 



                Credibility 

’EXPERTPANEL 

Personer som är särskilt kunniga får ta ställning till 

tolkning av utsagor 

 

MEDBEDÖMARE 

Person med mer erfarenhet av kvalitativ analysarbete 

och den aktuella metoden granskar kritisk 

analysarbetets alla steg  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=grupparbete&source=images&cd=&cad=rja&docid=QQeB11zG8HptbM&tbnid=gdVF_okgAUZNTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.saks.gu.se%2Futbildning%2Frad%2F&ei=KLNKUYaGEsTStQbB1YAg&bvm=bv.44158598,d.Yms&psig=AFQjCNHapjEnf0bB5xYqkWHfk8ZeppmKEg&ust=1363936412773454


Credibility 

 
FACE VALIDITY 

 

* De som lämnat uppgifterna blir utfrågade  

   om resultatet är rimligt enligt deras 

   uppfattning. 

 

* Personer med liknande erfarenheter än de  

   som lämnat uppgifterna blir utfrågade om 

   resultatet är rimligt utifrån deras erfarenheter  



Transferability-Överförbarheten 

 
Graden av överförbarhet till andra grupper och 

andra situationer är en fråga om kritisk 

metoddiskussion utifrån urval och design i 

studien. 

 

Finns det särskilda urval till din metod? 



Transferability – Överförbarhet 
 

Bedömning av överförbarheten förutsätter en noggrann 

beskrivning av; 

 

* Urval av undersökningspersoner/ 

   analysenheter 

 

* Kontextbeskrivning 

 

* Teoretiska generaliserbarhet 



Dependability – Stabilitet 

 
innebär konsistenta ställningstaganden under samtliga 

skeden i analysarbetet 

 

* Läsaren skall kunna följa ”spåret” i resultatet 

 

Allra vanligast: 

INTERBEDÖMARE; värdering av samstämmighet och 

diskussion av olikheter  



Dependability-Pålitlighet 

 
REPLIKATIONER  

Upprepade datainsamlingar visar stabilitet av data 

över tid och över situationer ex. QoL, 

hanteringsstrategier (coping). 

 

JÄMFÖRA MED LITTERATUREN 

Jämföra med resultat i tidigare studier. 

 


