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Ett grundläggande forskningsproblem brukar anses vara resultatens ekologiska 
validitet. Håller ett resultat som erhållits i t ex ett formulär, genom intervjuer, i 
en laboratoriemiljö eller på en institution även ute i naturliga miljöer? På 
grund av att det finns andra faktorer med i bilden kanske människor beter sig 
annorlunda i de naturliga miljöerna än de gör i laboratoriet eller på den 
psykiatriska kliniken?  
 
Metoder och data kan indelas i ett antal grupper: 
 
1. Självrapporteringsmetoder  (S-data) 
Självrapportering kan ske muntligen eller skriftligen.  
Dessa kan variera från en berättelse, till att besvara öppna frågor, till att 
besvara frågor med färdiga svarsalternativ eller numeriska skalor. En variant 
utgör ofullbordade meningar som skall fyllas i med fortsättningen, t ex "Jag 
är....".  
Andra självrapporteringsmetoder kan vara att skriva dagbok eller föra löpande 
anteckningar timma för timma vad man gör, hur man reagerar etc.  
Vid s.k. kritisk händelse-metodik har personen i uppgift att löpande skriva ner 
händelser av visst slag, t ex framgångs- och misslyckandehändelser i relation 
till angivna mål. Enkel registrering av händelser och situationer kan också 
förekomma, t.ex. självregistrering av problembeteenden typ rökning med en 
penna och en liten lapp på cigarettpaketet. Eller självregistrering genom att 
trycka på en knapp på en mätare runt handleden.  
En annan metod är s.k. "experience sampling", dvs. människor besvarar vissa 
frågor vid slumpvisa tidpunkter, då de kontaktas oftast elektroniskt.  
 
Det finns felkällor vid självrapporteringsmetoder. Om vi skall rapportera 
retrospektivt så undergrävs det av att vi glömmer fort, minns fel och minns 
selektivt.  
Löpande rapportering av vad som nyss hänt är då bättre. Andra problem är att 
vi kan censurera eller avsiktligt lura undersökaren. Frågor kan även tolkas 
olika av respondenter och tolkas på annat sätt än undersökaren avsett.  
Vi kan även låta oss suggereras eller ledas av ledtrådar i uppläggningen, i 
miljön, från intervjuaren eller försöksledaren, i instruktionerna eller av 
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ordalydelsen i frågor eller svarsalternativ. Vi kan t ex försöka hjälpa 
undersökaren att få ett resultat i viss riktning eller överdriva vår egen insats 
och betydelse eller söka framställa oss i socialt fördelaktig dager 
(självpresentationsstrategi t ex vid en anställningstestning). Vi kan slarva, t ex 
inte läsa frågorna ordentligt, inte läsa svarsalternativen ordentligt, inte orka 
skriva svar etc, dvs. vi kan satisfiera i varierande grad. Vi fyller i men 
anstränger oss inte som vi borde för att ge så korrekta svar som möjligt. Vi gör 
oss själva och undersökaren nöjda (satisfierade) genom fylla i kryssen etc., 
men det kan diskuteras hur korrekta resultaten blir. I värsta fall kryssar vi i t 
ex samma svar på allt utan att läsa eller liknande. Eller ljuger därför att det 
roar oss – ingen tvingar oss att tala eller skriva sanning. Att vi kanske inte 
förstår eller tolkar en och annan fråga annorlunda än undersökaren bidrar inte 
till korrekta och tydliga resultat. Vi kan också vara seriösa och försöka 
optimera, dvs. läsa frågor noga och söka ge så noggranna och korrekta svar 
som möjligt.  
 
Det finns ur källkritisk synpunkt anledning ställa sig skeptisk till 
självrapporteringsdata. De innehåller okända felprocent och är mycket 
känsliga för t.ex. den exakta formuleringen i frågor och svarsalternativ.  
Om man byter ut ett ord eller vänder på en svarsskala eller byter ut eller tar 
bort ett av svarsalternativen så kan det ske stora förändringar i 
svarsfördelningen. 
Självrapporteringsdata är även lätta att förfalska, t ex vid 
opinionsundersökningar genomförda av intressegrupper eller inom forskning 
med karriär- och anslagsintressen. Ofta är det inte känt vad människor menat 
när de svarat. Formulär utgör ofta projektioner av undersökarens egen 
föreställningsvärld, som undersökaren är en fånge i, och som informanterna 
försöker anpassa sig till.  
 
2. Observationsmetoder (O-data) 
Här finns också en mängd olika varianter.  
a) löpande observation, dvs. notera allteftersom vad som händer 
b) stickprov, t.ex. av tvåminutersperioder under en längre tid 
c) episodsamlande, dvs. insamling av mer sällsynta episoder genom att  
   notera dem allteftersom de inträffar, t ex olycksincidenter,  
   framgångshändelser, mobbningshändelser etc.  
 
Det är ibland möjligt och lämpligt att använda deltagande observation, t ex för 
att få grepp om vad som händer i en subkultur, på en arbetsplats etc.  
 
Att använda två eller flera oberoende observatörer kan öka säkerheten.  
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Om det sker vid samma tillfälle kan överensstämmelsen mellan observatörerna 
beräknas, s.k. interbedömarreliabilitet. Jfr hur man inom 
vissa sporter, t.ex. konståkning på skridsko, backhoppning, har domare 
som oberoende av varandra avger siffermässiga bedömningar och där 
man lätt kan se hur väl domarna är överens eller inte.  
 
Observation kan ske i artificiella miljöer som laboratorier, utredningshem, 
psykiatriska kliniker eller i naturliga miljöer som bostäder, lekplatser, 
arbetsplatser, parker, gator och butiker. Om lille Kalle har problembeteenden i 
skolmiljön så bör de observeras där och inte genom att han sätts att leka i en 
sandlåda kombinerat med kvasipsykologiska tolkningar på en barnpsykiatrisk 
klinik. Den senare metoden kan knappast förmodas ha någon ekologisk 
validitet.  
 
Observationer bör skrivas ner omedelbart eller i vart fall inte senare än samma 
dag. Om man dröjer ökar risken för minnesbortfall/glömska, minnesfel, 
sammanblandningar, falska tillägg. Risken för retroaktiv interferens ökar.  
 
En annan sorts svagare O-data är att efterfråga iakttagelser som andra personer 
gjort. T ex får arbetsledare ofta rapportera om personer och  socialutredare 
sysslar ofta med att fråga referenter som förskolepersonal och lärare vad de 
har iakttagit kring ett barn. Ibland har då lång tid förflutit sedan händelser 
inträffade och felriskerna i metodiken är avsevärda. Polis, åklagare och 
domstolar förlitar sig ibland på vittnesiakttagelser som kan vara flera månader 
eller  år gamla. Ofta skiljer sig vittnenas versioner åt i polisförhör och 
domstolsförhör. Den bristande överensstämmelsen i signalementsuppgifter 
mellan olika vittnen pekar på svagheten hos detta slag av O-data. Detta 
bekräftar hur vanskliga sådana uppgifter är ur tillförlitlighetssynpunkt.  
 
En annan sorts mycket svaga och vaga data utgör skattningsskalor, där t ex  
anställda på ett företag skattas på sjugradiga skalor i effektivitet, 
samarbetsförmåga  etc. av någon arbetsledare. Det inses lätt att subjektiviteten 
blir avsevärd och att olika bedömare kan ha olika definitioner och kan ha 
iakttagit en person i olika situationer och kan komma till mycket olika resultat. 
Ett tankefel som kallas haloeffekt kan också lätt uppträda, dvs. en 
överspridning från någon skala som bedömaren anser viktig. Frågan är också 
vilket urval av situationer som bedömaren utgår från, kanske har bedömaren 
bara tillgång till ett mindre skevt urval som inte är representativt, dvs. ett 
ekologiskt representativitetsfel föreligger. Metodiken närmar sig den extremt 
subjektiva och logiskt förvirrade metodik (mycket populär inom svensk 
socialtjänst) där man hävdar fakticitetsanspråk på grundval av ”tycka-tro-
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känna-uppleva-intryck”. Vid denna sammanblandas bedömaren med den 
bedömde. Om någon ”känner oro” för Kalle, så är det ingen egenskap hos 
Kalle utan ett tillstånd hos bedömaren själv. Bedömaren skall givetvis anföra 
sakomständigheter kring Kalle och inte komma dragande med sitt eget 
känsloliv, upplevande etc. Det här slaget av metodik faller naturligtvis utanför 
saklighetens domän, men platsar väl inom tramsets och skvallrets domäner.  
 
Det går att nå en god tillförlitlighet med observationer under goda 
observationsbetingelser, t ex synlighet, närhet, upprepade förlopp, få 
konkurrerande skeenden etc. Men observationer kan innehålla felaktigheter 
som perceptuella distorsioner, felaktiga tolkningar, missar (bortfall av sådant 
som hände), falska alarm (det som noterats hände inte/finns inte) och kan vara 
ett resultat av observatörens påverkan (s k observatörseffekt) på dem som 
observerades. En del kanske visar allt för en observatör, men det gäller inte för 
alla och för alla situationer. Observationer kan naturligtvis även  
utgöras av lögner, fabuleringar (prat utan täckning i sak) och förfalskningar, 
t ex vid konflikter. Fabuleringar och lögner uppkommer lätt genom 
människans förmåga att bara prata på, låta orden gå fortare än tanken. Lögner 
är dock per definition medvetna, medan fabuleringar mer har en omedveten 
karaktär. Lögner består i medvetna undanhållanden/förtiganden av relevanta 
uppgifter, av påhittade uppgifter eller av förvrängda uppgifter och kanske bör 
även medvetet slarviga uppgifter falla under begreppet lögn.  
 
Vaga observationspåståenden är vanliga, men har ofta inget sakligt värde, då 
det kan vara svårt att veta vad de betyder. Precisering bör eftersträvas och är 
ett viktigt verktyg när man vill övergå från prat till  saklig analys. Exempelvis 
säger påståendet ”Kalle är bra på att samarbeta” endast att den som uttalar 
det gör ett sådant uttalande (kanske inte ens anser det utan vill vara opportun).  
Vad mer exakt är det Kalle gör bra i samband med samarbete? 
 
En annan möjlighet att noggrant observera/registrera vad människor säger och 
gör är via ljudband och videoband. Videoband kan spelas upp i ”slow motion” 
och kan stannas upp på vilken punkt som helst och noga studeras. Exempelvis 
kan förekomst, frekvens och frånvaro av vissa beteenden studeras. Vetskapen 
om att man spelas in kan påverka beteendet. Det bör med skärpa påpekas att 
det inte är möjligt att seriöst bedöma om människor talar sanning eller ljuger 
genom diverse godtyckliga tolkningar av beteenden, vilka varierar mellan 
människor. Även lögnare söker ge ett trovärdigt intryck.  
 
 
3. Testdata (T-data) 
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Inom forskningen används ofta standardiserade test. Standardisering innebär 
att alla testade utsätts för exakt samma instruktioner, samma frågor eller 
uppgifter, samma svarsalternativ, samma bedömningsmall och samma 
tilldelning av tid. Som inses kan det ändå skilja på t.ex. lokal, vem som är 
testledare, förhörsledarens förväntan, temperatur, ventilation, yttre störningar 
som trafikbuller, tid på dagen, hur trötta de testade är och årstid. De testade 
kan även tolka testsituationen olika. Standardiseringen har därmed sina 
gränser.  
 
En populär form av test är papper- och penna-test som ofta är tidsbegränsade. 
Här finns dels begränsade begåvnings-/intelligenstest och dels personlighets-, 
intresse- och attitydtest. Intelligenstesten är i regel begränsade till dualistiska 
rätt/fel- uppgifter och omfattar inte uppgifter med komplex problemlösning 
under längre tid.  
 
En annan typ av test utgör problemlösningssituationer 
som kan innehålla t ex material, verktyg och andra personer. T ex kan  
man studera ledarskap genom att låta några personer lösa en uppgift.  
 
En tredje typ av testmetoder är projektiva metoder, de testade uppmanas att 
avge sina tolkningar eller berättelser kring diffusa bilder, rita eller måla eller 
leka i sandlåda med en viss uppsättning av material eller leka med dockor  
(t.ex. anatomiska dockor vid utredning av sexuella övergrepp). Dessa metoder 
är föga accepterade bland forskare och de bör vara påverkbara av t ex 
tillfälliga händelser och tillstånd, psykologens eller andras förväntningar och 
av hur den testade tolkar situationen. Att metoderna kanske kan ha ett visst 
värde i behandlingssammanhang är en helt annan sak. Testkataloger brukar 
ange "No reliability, No validity" för detta slag av metoder. Att vissa 
psykologer tror på dem betyder inte att det finns en godtagbar vetenskaplig 
grund och en del forskare varnar för dessa metoder. Ett grundproblem är att 
det projektiva materialet kan tolkas på flera sätt och att det inte är sakligt 
hållbart att ensidigt hävda en önskad tolkning. Det är även svårt att säga vad 
som är lek, psykisk rest av TV-program, spel etc. och vad som återspeglar 
något verkligt inträffat eller pågående skeende/förhållande.  
 
En fjärde typ av testmetoder utgörs av mekaniska anordningar, t ex en 
rörelsemätare ("actometer") som sätts på armar, ben eller rygg.  
 
 
En femte typ av testmetoder utgörs av fysiologiska mätningar, t ex mått på  



 6

hjärtfrekvens, blodtryck, svettning, andning, muskelkontraktion, blickriktning 
och blickfixering, blinkningar och olika mått på hjärnaktivitet, t ex EEG och 
mått på var i hjärnan aktivitet pågår genom scanning-metoder.  
 
Vid forskning inom subliminal perception har man studerat i vad mån 
människor kan uppfatta bilder vid mycket snabba exponeringar (t ex 
tusendelar eller hundradelar av en sekund) och hur de tolkar bilderna.  
Mått på stress kan tas via hormonnivåer i urinprov. Intressanta jämförelser kan 
göras mellan fysiologiska data och data från självrapportering, t ex har man 
vid stress i arbetslivet funnit att de fysiologiska och subjektiva måtten ökar 
parallellt.  
 
 
4. Livshändelsestudier (L-data) 
Under en människas liv inträffar ett antal positiva och negativa viktiga 
händelser. Dessa går ofta att säkerställa genom register och dokument 
av olika slag. Det kan gälla t ex inläggning för psykiatrisk vård, sjukdom och 
sjukskrivning, alkoholproblem, kriminella beteenden, brottmålsdomar, 
giftermål, skilsmässa, familjehemsplacering, genomförande eller avbrytande 
av utbildning, examina, innehav av arbeten, avsked från arbete, medverkan  
i föreningar eller politik, publicerade artiklar och böcker. Det är knappast 
ägnat att förvåna att t.ex. en person med utpräglat antisocial personlighet 
kan ha en längre lista med inblandning i våldshändelser och andra brott 
i registren.  
 
 
5. Textstudier (Textdata) 
En möjlighet att studera personlighetsfrågor är genom analys av befintliga 
textdata, t ex brev, dagböcker, självbiografier, av personen själv skrivna 
skrifter, utskrivna politiska tal, vissa utredningstexter, framlagda teorier etc.  
Det personliga tänkandet, mentaliteten, i texterna kan klarläggas (Obs dock  
problemet att någon annan kan ha skrivit en text, t ex en spökskrivare, en 
medarbetare etc.) Texterna ses då som ett uttryck för 
personligheten/mentaliteten hos den som skrivit/talat. Huruvida det som finns 
i texterna i det fall det gäller sakfrågor även är korrekt är en annan 
frågeställning som kräver källkritiskt arbete.  
Inom psykologin har analys av befintliga textdata inte varit särskilt vanligt. 
En stor fördel med textdata är att de är hårda i den meningen att forskaren inte 
har påverkat dem. De kan dock vara tillrättalagda självpresentationer, t ex 
innehålla lögner om den egna personen. Det behöver inte vara så att en person 
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själv tror på det personen skriver eller uttalar. Det kan finnas fabuleringar, 
lögner, slarv och förfalskningar (t ex av citat/referat) i textmaterial. Ord och  
handlande kan uppvisa stora kontraster hos en del personer. Personer kan  
beskriva sig själva självgynnande och på ett sätt som inte den närmaste 
omgivningen alls skulle hålla med om.  
 
  
 
6. Data från förändrade medvetandetillstånd (FMT-data) 
I en del terapimetoder arbetar man med FMT-data, men inom forskningen 
har sådana data inte varit så vanliga. Redan Freud och Jung arbetade med 
drömmaterial, men på olika sätt. Det kan även t ex gälla data som 
framkommer under hypnos, styrd dagdröm, symboldrama eller andra 
visualiseringstekniker. Även en del religiösa och andliga upplevelser kan falla 
inom denna grupp, t ex den heliga Birgittas uppenbarelser, som ur psykologisk 
synpunkt kan betraktas som uttryck för tillfälliga tillstånd i hennes eget psyke. 
Ett annat område utgörs av de upplevelser som inträffar under inverkan av en 
del droger, t ex hallucinogena droger. Där finns Stanislav Grofs forskning 
kring psykologiska effekter av LSD. Maslows anförda s.k. "peak experiences" 
(toppupplevelser) kan nog också räknas till FMT. Människor kan skilja sig 
mycket åt i arten och mängden av FMT.  
FMT är en del av allas liv, men kan förmodas vara mer aktuella i en del 
sammanhang, t.ex. vid vissa skapande yrken.  
 
Problem: FMT-data torde vara mycket känsliga för förväntningar och 
suggestioner, t ex från forskare, terapeuter, instruktioner, socialt sammanhang 
etc. Det har t.ex. av psykoanalytikern Carl Lesche hävdats att patienter 
tenderar att drömma sådana drömmar som deras psykoanalytiker förväntar.  
 
 
7. Diskursanalys (D-data) 
Vid diskursanalytisk forskning fokuseras hur människor språkligt hanterar 
personlighetsfrågor i olika sociala situationer, t ex hur begreppet personlighet 
och andra begrepp inom personlighetsområdet används i samtal och 
argumentation med olika syften och vilka konsekvenser pratet får. Diskurser 
kring personlighet klarläggs genom studier av t ex textmaterial såsom 
utredningar,  utskrifter av intervjuer, utskrifter av vad som sägs om personer 
vid möten inom vård och socialtjänst etc. Exempelvis kan olika uttalanden om 
en person formuleras i syfte att övertala mottagaren av ett papper till ett visst 
beslut om personen. Exempelvis förekommer mängder av uttalanden av typen 
"Kalle är aggressiv", "Lisa är orolig" i sociala utredningar om ungdomar, 
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dock utan att det på något sätt preciseras vad det handlar om. Det verkar här 
vara frågan om övertalande diskurser, som saknar ambitioner att uppfylla 
svensk grundlags krav på saklighet, ett slags utbrett missbruk av 
personlighetsord. Ibland kan de använda orden härröra från teorier, t ex 
vulgärfreudianskt eller annat pseudopsykologiskt prat eller så finns  
orden i det vanliga språket.  
 
 
En viktig forskningsstrategi: triangulering 
Med triangulering avses att använda flera källor eller metoder kring ett 
visst forskningsproblem. Resultaten kan då jämföras, t ex kan observation, 
självrapportering och fysiologisk mätning jämföras vid en studie av stress-
reaktioner. Samma strategi kan med fördel användas vid utredningsarbete av 
enskilda fall: flera informanters uppgifter och den utreddes egna uppgifter kan 
jämföras.  
 
 
En annan viktig forskningsstrategi: replikation (upprepning)  
Enstaka forskningsresultat är inte mycket att komma med, men är ändå rätt 
vanliga inom samhälls- och beteendevetenskaper. För att vi skall kunna lita 
på ett forskningsresultat krävs ett antal upprepade undersökningar av olika 
forskare, t.ex. 10-20 replikationer, där man kanske i vissa avseenden har 
förbättrat metodiken eller breddat de undersökta grupperna exempelvis från 
en Örebro-grupp till ett mer representativt stickprov för Sverige i stort. 
Resultatbilderna bör bli likartade vid replikationer. Ibland blir det motsägande 
resultat och då kan det tidigare resultatet anses försvagat (om nu inte metodfel 
etc. kan konstateras i replikationen).  
 
 
En grundläggande princip: pluralism (mångfaldsprincipen) 
Jfr principen om forskningens frihet i Högskolelagen och i Konstitution för 
Europa. 
Åtminstone i teorin omhuldas pluralismen som princip inom forskningen. 
Denna innebär att olika teorier, metoder och forskare tillåts konkurrera 
med varandra. I praktiken är det inte riktigt så enkelt utan det finns t ex 
konformistiska tendenser att forskning föreskrivs metodiskt gå till på visst sätt 
eller att kritiskt tänkande motarbetas och att vissa slag av forskning i praktiken 
inte får några anslag (få projekt får dock anslag ö.h.t).  
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Värdering av personlighetsmått 
1. Reliabilitet avser i vilken utsträckning som måttet är stabilt. Om måttet ger 
olika resultat vid upprepad mätning så är det inte reliabelt. Reliabilitet kan 
fastställas genom upprepad mätning eller genom att korrelera resultaten på två 
likvärdiga halvor av ett test eller genom att räkna ut den genomsnittliga 
korrelationen mellan de enskilda item som ingår i en mätskala, s.k. "internal 
consistency reliability". Det talas även ofta om interbedömarreliabilitet, dvs. i 
vilken grad bedömningar av två eller flera oberoende bedömare 
överensstämmer (jfr oberoende poängsättning av flera domare vid 
gymnastikgrenar). Jfr när anställningssökande bedöms av flera oberoende 
bedömare. 
 
2. Validitet avser i en vanlig tolkning i vilken utsträckning ett test mäter det 
som det avses mäta.  
Detta söker man avgöra genom att fastställa samband med andra mått, som det 
bör ha samband med eller inte bör ha samband med. Om vi ställer en fråga till 
studenter på Örebro campus om de kastar skräp på marken och får ett svar,  
t.ex. nej från nästan alla, och sedan ställer oss och observerar samma studenter 
och gör iakttagelsen att många kastar skräp på marken, så har måttet i form av 
en fråga inte validitet. Frågan mäter inte huruvida någon kastar skräp utan 
mäter kanske förmågan att avge ett socialt önskvärt svar eller 
förnekandetendens. Frågan såg ytligt sett ut att vara valid, s.k. face validity, 
men det var den inte. Den hade inte s.k. prediktiv validitet, dvs. kunde inte 
förutsäga beteende.  
 
3. Generaliserbarhet avser om måttet behåller sin prediktiva validitet i olika 
sammanhang eller för olika grupper av personer. Måttet kanske mäter vad det 
avser att mäta på svenska studenter men inte på amerikanska studenter eller på 
svenska högstadieelever. Måttet kanske har prediktiv validitet på en 
population i Örebro, men inte i Stockholm.  
 
Forskningsdesigner 
1. Experimentella designer 
    a) en oberoende variabel som har minst två lägen 
    b) minst en beroende variabel 
    c) likvärdiga grupper, t ex genom randomisering/slumptilldelning av 
        deltagare till två eller flera experiment- och kontrollgrupper 
 
Problem: förväntanseffekter, tolkningar från deltagare, mätfel 
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2. Korrelativa studier 
   a) minst två variabler som korreleras, t ex en personlighetsvariabel och  
       en annan variabel 
   b) korrelationskoefficient (-1.00 till +1.00) beräknas; kvadraten på 
korrelationskoefficienten anger hur stor proportion av variationen i den 
ena variabeln som kan förutsägas utifrån den andra variabeln. Detta borde vara 
det mått som anges, inte själva koefficienten, som lätt misstolkas som  
någon slags proportion.  r = .30 betyder alltså att 0.09, dvs. 9% av variationen 
i den ena variabeln kan förutsägas från den andra variabeln.  
  
Problem: säger inget om orsak-verkan (t.ex. tredje faktor-problemet: ex 
drunkning-glasskonsumtion ökar ihop; tredje faktor = värme, som påverkar 
båda de andra faktorerna), mass-signifikanseffekter vid många korrelationer, 
skeva fördelningar i variabler (spridning förutsätts), mätfel, 
korr kan uppkomma genom felkällor, t ex ”response sets” (svarstendenser), 
språkliga likheter mellan frågor etc., vid stora stickprov erhålls lätt 
signifikanser för små betydelselösa korrelationer.  
 
3. Fallstudier (case studies, multicase studies) 
Förekommer på individnivå inom medicin och klinisk psykologi. Det 
förekommer N=1-studier och multi-fall-studier, där fallen väljs enligt någon 
eller några principer, t ex likhet eller olikhet i några avseenden, t ex enbart 
unga män eller jämn åldersfördelning. Fall har använts för utveckling av både 
personlighetsteorier och terapier. Data kan genereras på en mängd olika sätt, 
som kan skilja sig från fall till fall beroende på tillgången. T.ex. kan användas 
journalmaterial, personliga dokument, berättelser och intervjuer med personen 
och med andra som väl känner personen, betyg, observationer, testningar, 
material som producerats av personen m.m.  
--- 
 
Fallstudierna kan ge avsevärt djupare förståelse av enskilda fall än vad 
experimentell och korrelativ forskning kan ge. De har inte varit populära att 
göra antagligen därför att de kräver mycket kontakter, kreativitet och arbete. 
De leder inte till en snabb forskarkarriär i form av snabbt producerade papper 
och den status som verkar ligga i användandet av statistiska metoder. De är 
mer konkreta och lättare att läsa än mycket av den experimentella och 
korrelativa forskningen. Fallstudier har i alltför liten utsträckning fått 
komplettera laboratorie- och formulärforskning. De är även mycket relevanta i 
utredningssammanhang, då mycket individutredningar görs och bättre 
förebilder skulle behövas. Det är först på fallstudienivå som en del 
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sammanhang går att begripa, något som dock föga verkar bekymra den 
forskning som ensidigt fokuserar på ett oändligt korrelerande av variabler 
och upptas av signifikansfetischism. Med fler och varierade fallstudier skulle 
även möjligheterna till teoribyggande och generalisering utifrån fallstudier 
öka.  
 
Problem: fallstudier kan påvisa vad som kan förekomma, men då de är få kan 
de inte säga något om den relativa frekvensen i populationen; när det gäller 
individer kan det även vara svårt med etiken vid redovisningen, då 
personen kan vara lätt att känna igen. Detta kan dock ofta mötas med 
avidentifiering och uteslutning av vissa uppgifter.  
 
2008-01-22, rev. 2009-11-25  Bo Edvardsson 
 
 
 
 
 


	En annan viktig forskningsstrategi: replikation (upprepning) 

