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Blandt sundhedsvidenskabernes mange indsatsomrDder er der inden for de sidste tyve Dr 

vokset en sundhedsvidenskabelig forskning frem, som undersrger menneskers oplevelse og 

forstDelse af sygdom og sundhed, og som angriber disse forskningsemner med kvalitative 

metoder. Flere læger har lært sig at anvende disse forskningsmetoder, og i 1984 forsvarede 

Gert Almind [1] i Danmark den første medicinske disputats baseret på bla. kvalitative studier, 

og herefter fulgte i 1990 tre medicinske disputatser baseret på kvalitative empiriske projekter 

gennemført af lægerne Inga Marie Lunde i Danmark, Kirsti Malterud i Norge og Carl Edvard 

Rudebeck i Sverige [2-4]. Målet med dette del-særnummer af Bibliotek for Læger er at bidrage 

til, at læger får et større kendskab til de kvalitative forskningsmetoder. Både for at kunne læse 

og kritisk vurdere videnskabeligt arbejde baseret på disse metoder og for måske at få lyst til 

at lære at kunne håndtere disse metoder og kunne anvende dem i projekter, hvor interview, 

observation, tekstanalyse eller andre kvalitative metoder vil være hensigtsmæssige i forhold 

til projektets problemstillinger. 

 

DEN HISTORISKE UDVIKLING 

De kvalitative metoder har for alvor etableret sig i forskningen op gennem 1960erne og 

1970erne. I disse år begyndte der at udkomme oversigtsvFrker og lFrebrger om kvalitativ 

metode (f.eks. [5-8]), ligesom der også opstod tidsskrifter specielt for kvalitativ forskning som 

f.eks. Qualitative Sociology fra 1978. Der er dog stor forskel på, hvornår de kvalitative metoder 

vandt indpas inden for forskellige videnskabelige discipliner.  

 Ser man på forskningsområder relateret til sundhedsvidenskab, har den medicin-

ske sociologi tidligt produceret store kvalitative undersøgelser. Blandt andet udførte Glaser & 

Strauss på den tid, hvor de lagde grunden til den senere så udbredte 'grounded theory', et 

større feltarbejde på en række amerikanske hospitaler om sociale aspekter af dødsprocessen, 

hvilket blev publiceret i de to monografier Awareness of Dying fra 1965 [9] og Time for Dying 

fra 1968 [10]. Også sundhedspersonalet selv blev genstand for kvalitative undersøgelser, som 
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f.eks. et to-årigt felstudie af medicinstuderende ved University of Kansas, der blev publiceret 

i monografien Boys in White: Student Culture in Medical School fra 1961 [11]. 

 I sygeplejeforskning begyndte man for alvor at anvende og diskutere metoderne 

fra midten af 1980erne (f.eks. [12-14]), hvor metoderne også slog igennem i blandt andet den 

pædagogiske og den psykologiske forskning. Inden for det sundhedsvidenskabelige omrDde 

generelt var det dog først fra 1990erne, at de kvalitative metoder for alvor slog igennem (se 

f.eks. [15] for en diskussion heraf), f.eks. som udtrykt gennem fremkomsten af oversigtsvær-

ker og lærebøger som bl.a. [17-20]. 

 Indledningsvis blev de kvalitative metoder inden for lægevidenskaben dog mødt 

med nogen skepsis. Et udtryk for dette kan f.eks. findes i Pope og Mays' (1993) artikkel "Ope-

ning the black box: an encounter in the corridors of health services research" [21], som blev 

trykt i BMJ efter at have været holdt som konferenceoplæg på Society for Social Medicine 

Annual Scientific Meeting i 1991. Artiklen var skrevet som en fiktiv dialog mellem en kvanti-

tativt orienteret direktør for en sundhedstjenesteforsknigsenhed og en kvalitativt orienteret, 

nyansat sociolog fra samme enhed og indeholdt – ud over en konkret anskueliggørelse af 

magtforhold mellem de kvantitative og kvalitative metoder – en lang række af de standard-

holdninger, som kvalitative metoder blev mødt med: det er ikke rigtig forskning; der bruges 

for små stikprøver; det er ikke eksperimentelt; hvorfor blev der ikke bare lavet randomisere-

de undersøgelser; en forskningsendhed kan ikke tillade sig at lave sådanne undersøgelser, 

som klinikere hverken vil forstå eller respektere, osv. Artiklen blev indledning til, at BMJ i 

1995 publicerede en række artikler om kvalitativ metode – ledsaget af en editorial der med-

gav, at kvalitativ metode havde måttet kæmpe for at finde sin plads i den sundhedsvidenska-

belige forskning, og at forskelle i publikationsformater ofte havde gjort det vanskeligt at få 

optaget kvalitative arbejder i de sundhedsvidenskabelige tidsskrifter, men at en dialog mel-

lem forskningstraditionerne ville være til stor fordel for begge parter. 

  

 Andre kliniske tidsskrifter for læger som fx Acta Obstetricia et Gynaecologica Scan-

dinavica begyndte ligeledes i editorials at begrunde behovet for kvalitative studier inden for 
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sundhedsforskningen og at efterspørge at flere læger gennemførte disse typer af studier. Lan-

cet bragte i 2001 to inviterede artikler om kvalitative metoder og kvalitetskriterier i forbindel-

se med disse  [22-23] og senest har det epidemiologiske tidsskrift Journal of Clinical Epidemiolo-

gy  publiceret en tilsvarende artikel [24].  

Udviklingen i Danmark 

I Danmark var Lassen [25] en af de første læger, der publicerede en ph.d.-afhandling som in-

kluderede kvalitative undersøgelser. Fra midten af 90’erne og i løbet af ganske få år forsvare-

de adskillige læger ph.d.-afhandlinger baseret enten udelukkende på eller inkluderende kva-

litative empiriske studier (for perioden 1994-2000 fx [26-42]; fra 2001 og frem er antallet steget 

kraftigt). I samme periode udkom de første metodebøger om kvalitative metoder inden for 

sundhedsforskningen på dansk. Metodebøger der var målrettet sundhedsprofessionelle for-

skere, og hvor flere kapitler var skrevet af læger [43-45].  I slutningen af 80’erne initierede Det 

sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, at der blev  udbudt kurser i kvalitative metoder in-

den for sundhedsforskningen. Kort efter begyndte de   sundhedsvidenskabelige fakulteter 

løbende at udbyde  ph.d. kurser om kvalitative metoder.  

 

HVORFOR ER DER BUD EFTER DE KVALITATIVE METODER 

Der er flere bud på, hvorfor kvalitative metoder er vokset så kraftigt frem inden for den 

sundhedsvidenskabelige forskning. Baum [46] beskriver udviklingen inden for det folke-

sundhedsvidenskabelige delomrDde af sundhedsvidenskaberne sDledes, at folkesundhedsvi-

denskabens tFtte tilknytning til epidemiologien oprindeligt har givet en stFrk fokus pD stati-

stiske metoder, men at behovet for kvalitative undersrgelser er blevet mere tydeligt ef-

terhDnden som folkesundhedsvidenskaben har bredt sig ud til ogsD at omfatte en lang rFkke 

samfundsvidenskabelige sprrgsmDl om menneskers opfattelser af sundhed, implementering 

af sundhedstiltag osv. En anden mulig delbegrundelse er, at udviklingen i sygdomsmrnsteret 

i den vestlige verden og den tilsvarende udvikling i epidemiologien i det 20. Drhundrede har 
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medfrrt en stigende fokus pD livsstilsfaktorer, som grr studier af menneskers holdninger og 

rnsker til eget liv og sundhed tiltagende relevant.  

 Andre mulige delbegrundelser kan findes i samfundsmFssige udviklinger som 

f.eks. Fndringer i sygeplejerskeuddannelserne, der har fordret udvikling af teoretiske syge-

plejefaglige forskningsomrDder, som i sFrlig grad har kaldt pD kvalitative metoder, eller 

sundhedssektorens overtagelse af en lang rFkke funktioner omkring alderdoms- og syg-

domspleje og drd, der tidligere i hrjere grad varetoges i hjemmene, og hvis udforskning i 

sFrlig grad inddrager kvalitative metoder.  

 Endelig er det også vigtigt at erindre, at sociologisk orienterede studier af sund-

hedsvidenskabelige problemstillinger er blevet foretaget bDde af sundhedsvidenskabelige og 

samfundsvidenskabelige forskere, uden at der indledningsvis var strrre kontakt mellem de to 

grupperinger. SDledes beskriver Bloor & Taraborelli [19], hvorledes sociologiske analyser af 

sundhedsomrDdet bredt defineret vokser frem fra 1950erne med en stFrk fokus pD kvalitative 

metoder fra starten. Som pDpeget af Jefferys [47] var situationen i 1950erne og 1960erne imid-

lertid den, at sociologer primFrt blev ansat i kortvarige, underordnede stillinger, og der blev i 

perioden givet udtryk for, at sociologerne havde vanskeligt ved at blive anerkendt som vi-

denskabsfolk (se f.eks. [48]). Omvendt blev der fra sociologisk side ogsD givet udtryk for, at 

egentlige sociologiske studier af sundhedsvFsenet og sundhedsrelaterede problemstillinger 

netop kun kunne foretages af sociologer, der stod helt uden for enhver bredt defineret sund-

hedsvidenskabelig ramme (se f.eks. [49]), eller i alle fald at sociologerne mDtte frigrre sig fra 

medicinske normer og vFrdier [50]. Disse faglige og hierarkiske stridigheder mellem sund-

hedsvidenskabelige og sociologiske forskere er sDledes ogsD del af de kvalitative metoders 

receptionshistorie. 

 

HVAD KARAKTERISERER DE KVALITATIVE METODER 

Hvad karakteriserer så de kvalitative metoder? Inden for sociologien handler skellet mellem 

kvalitative og kvantitative metoder bl.a. om modsFtningen mellem at fokusere pD aktrrens 
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subjektive perspektiv eller pD de strukturer, der betinger aktrrernes handlinger og perspekti-

ver. Inden for sundhedsvidenskabernes brug af kvalitative metoder har aktør-perspektivet 

ganske vist også ofte i en fremtrædende rolle, men der er også en vis tendens til at definere 

kvalitativ metode som modsFtningen til enhver  form for statistisk kvantificering. 

 Både inden for sundhedsvidenskaberne og inden for samfundsvidenskaberne har 

der vFret en langvarig debat om kvalitative og kvantitative metoder videnskabsteoretiske 

grundlag (for oversigter over denne debat generelt, se bl.a. [51-56]; for oversigt over debatten 

inden for sundhedsvidenskaberne, se bl.a. [15, 46, 57, 58]), hvor kvalitative metoder ofte er 

blevet kritiseret for ikke at frre til viden, der er objektiv og generaliserbar, for at have uklare 

kriterier for validitet, og sDledes samlet er blevet beskyldt for at besidde en ringere videnska-

belig stringens end kvantitative metoder. Ofte er der blevet beskrevet et modsFtningsforhold 

mellem kvantitative og kvalitative metoder, men ud fra dikotomier, der pD ingen mDde er 

sammenfaldende. Relationen mellem kvalitative og kvantitative metoder forekommer sDledes 

fortsat uklar, og der er f.eks. uenighed om, hvorvidt triangulering og krydsvalidering over-

hovedet er mulige (f.eks. [60]). 

 

DEL-SÆRNUMMERETS INDHOLD 

Dette del‐særnummer af Bibliotek for Læger har sit udspring  i mødet ʺKvalitativ sundheds‐

videnskabelig  forskning – kliniske og  forskningsmæssige perspektiverʺ, der blev afholdt af 

Dansk Selskab  for Medicinens Filosofi, Etik og Metode d. 31. maj 2006. Nummeret rummer 

tre artikler i relation til emnet kvalitative metoder i sundhedsvidenskabelig forskning. Kappel 

og Collins skriver om de kvalitative undersøgelsers epistemologi. Det vil her sige filosofiske 

overvejelser over, hvad der karakteriserer viden om noget, og hvad det vil sige at en formod‐

ning eller antagelse er velbegrundet. Efter en indledning fokuseres på kvalitative undersøgel‐

ser vedrørende mennesker. Disse undersøgelser er karakteriseret af at have et bestemt under‐

søgelsesfelt,  at  anvende  bestemte  typer  af data  og  at  anvende  et  teoretisk  begrebsapparat.  
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Herefter behandles to centrale epistemologiske spørgsmål: om fortolkning af data og om ge‐

neralisering. Det understreges, at det afgørende for en empirisk undersøgelse – uanset forsk‐

ningsmetode ‐ er, om den er gennemført pålideligt. Herefter præsenterer Egerod et case stu‐

die vedrørende den kliniske beslutning beslutningsproces om aftrapning af respiratorbehand‐

ling.  Case  studiet  inkluderede  interviews,  deltagerobservation,  analyse  af  dokumenter  og 

spørgeskemadata. Det  teoretiske grundlag omfattede  en model, der beskriver  respiratorbe‐

handling  som  en  proces, Mintzbergs  organisationsteori  og  Thompsons  beslutningsmatrix. 

Studiet viste, at respiratorbehandling er en social proces  involverende dialoger mellem skif‐

tende læger og sygeplejersker. De to faggrupper havde en forskellig opfattelse af de forskelli‐

ge stadier i aftrapningsprocessen, hvilket påvirkede kommunikationen og beslutningsproces‐

sen. Studiet  illustrerer hvorledes en multi‐facetteret dataindsamling er velegnet  til at belyse 

komplekse, kliniske processer – her beslutning om aftrapning af respiratorbehandling. Elver‐

dam & Hoel  Felde  skriver  om, hvordan  formidlingspraksis  af  kvalitative undersøgelser  er 

forskellige  i videnskabelige  tidsskrifter  inden  for hhv. medicin og samfundsvidenskab. For‐

fatterne  viser,  hvorledes  fremstillingsformen  i  en  videnskabelige  artikel  afspejler  den  til‐

grundliggende  forestilling om  forskning af god kvalitet  inden  for de  to  forskningsområder. 

Der  inviteres til at de kvalitative  forskere  inden for de  to områder åbner op for en refleksiv 

samtale mhp en udvidet erkendelse. 

  Vi håber på, at  læserne af del‐særnummeret vil  finde artiklerne  interessante og 

inspirerende. Det er af afgørende betydning for den fortsatte sundhedsvidenskabelige forsk‐

ning,  at  forskningen  omfatter både kvantitative og kvalitative metoder. Forskere  fra  andre 

videnskabsområder som fx antropologi, sociologi, humaniora bidrager allerede med væsent‐

lig  kvalitativ  sundhedsforskning. Vi  håber,  at  også  de  sundhedsprofessionelle  forskere  og 

klinikere fremover vil bidrage med et stigende antal projekter med kvalitativ forskning inden 
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for de problemstillinger der enten slet ikke eller kun i utilstrækkelig grad kan udforskes med 

kvantitative metoder. 
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