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Innehållet i boken är till stor
del baserat på föreläsningar
i kvalitativ metod vid Nor-
diska Hälsovårdshögskolan
(1993–94). Boken är indelad i
tre delar, datainsamlingens
problematik, kvalitativa ana-
lysmodeller och speciella pro-
blem, och den belyser teoretis-
ka och praktiska problem i kva-
litativ metodik.

Deltagande
observation
Den första delen av boken

ger en initierad beskrivning av
vanliga datainsamlingsmeto-
der, nämligen deltagande ob-
servation, djupintervju och
fältforskning. Att studera verk-
ligheten »inifrån», dvs delta-
gande observation, har en cen-
tral ställning inom kvalitativ
forskning.

Boken belyser viktiga
aspekter av denna metod, näm-
ligen grad av deltagande (öp-
pen versus dold observation),
grad av delaktighet (»outsider»
versus »insider») samt veten-
skaplig tillförlitlighet (subjek-
tivitet versus objektivitet).

Den mest centrala etiska re-
geln i all forskning är att forsk-
ningen inte får skada någon el-
ler kränka den personliga inte-
griteten. Det klassiska dilem-
mat mellan å ena sidan ny kun-
skap och å andra sidan etiska
ställningstaganden belyses och
diskuteras med utgångspunkt i
en kontroversiell studie av sex-
uella möten mellan män på en
videoklubb, där data samlades
in genom dold deltagande ob-
servation.

Kvalitativ intervju
Kvalitativ intervju, den

kanske vanligaste datainsam-
lingsmetoden i kvalitativa stu-
dier, diskuteras. Metakommu-
nikativ kompetens, dvs kun-
skap om kommunikativa nor-
mer, framhålls som viktigare

för en intervjuare än att ställa
tekniskt korrekta frågor. En av-
görande faktor i denna kompe-
tens är folklighet: »kan man in-
tervjua bönder på bönders vis
och lärde män på lärde mäns
vis då är man en god intervjua-
re». »Inifrånperspektivets» två
dimensioner, distanslöshet och
distansering, diskuteras i ett in-
tressant och tankeväckande ka-
pitel om naturalistisk forsk-
ning. Forskarens perspektiv
kan liknas vid mikroskopets el-
ler kalejdoskopets, med bety-
dande konsekvenser för gene-
raliseringsambitionen.

Kvalitativ analys
En informativ intellektuell

bakgrund till »grounded theo-
ry»-metodiken och en över-
siktlig beskrivning av analys-
gången ges i boken. Kapitlet är
ett bra komplement till Starrin
och medarbetares tidigare bok
»Från upptäckt till presenta-
tion», som är mer inriktad på
det praktiska analysarbetet.
Dataprogrammet NUD*IST
(non-numerical-data*indexing-
searching-theorizing), ett
hjälpmedel för kvalitativ ana-
lys,  presenteras på ett mycket
överskådligt och pedagogiskt
sätt.

Argument för fusionen kva-
litativ metod och datateknologi
framförs, t ex att analysproces-
sen förenklas, det skapar ord-
ning i data, och att forskarens
kreativitet befrämjas. Om det i
praktiken förhåller sig så åter-
står att se!

Kapitlet om förståelse, tro-
värdighet eller validitet är
mycket intressant, och diskus-
sionen om validitetsbegreppets
innebörd och tillämpning  till-
för någonting nytt. Kvalitativa
metoder kan vara lämpliga
inom vård- och omsorgsområ-
det, folkhälsovetenskapen och
inom samhälls- och beteende-
vetenskaperna.

Inspirationskälla
Boken rekommenderas där-

för varmt till presumtiva »kva-
litativa» forskare/ forsknings-
konsumenter inom dessa breda
områden. Den kan även tjäna
som diskussionsunderlag och
inspirationskälla för vidare stu-
dier och kan därför användas
som lärobok i kurser i kvalita-
tiv metodik. Boken rekom-
menderas även till forskare
som ännu inte använt sig av
»upptäcktens väg», dvs kva-
litativ metodik, i sin forsk-
ning. •

Utmärkt lärobok
i klinisk
diagnostik
John Munro, Christopher

Edwards, eds. Macleod’s
clinical examination. 9 ed.
379 sidor. Edinburgh: Chur-
chill Livingstone, 1995. Pris ca
355 kr. ISBN 0-443-04856-8.

Recensent: leg läkare An-
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Anamnes och status utgör
fortfarande klinikerns vikti-
gaste instrument på vägen till
diagnos och behandling, trots
stora landvinningar inom t ex
radiologi, laboratoriemedicin
och klinisk fysiologi. Det kan
därför ibland vara av värde att
repetera sina kunskaper inom
detta område.

Handen på hjärtat, hur
många av oss icke-neurologer
kommer fortfarande ihåg hur
t ex Rombergs test utförs och
tolkas korrekt, och hur många
av oss känner sig helt säkra
på när vi ska använda klock-
eller diafragmadelen på steto-
skopet när vi auskulterar hjär-
ta/lungor? 

Svaren på bl a dessa frågor
finner man i denna välskrivna
bok i bästa anglosaxiska anda,
med vilket menas att anamnes-
upptagning och symtomtolk-
ning, observationsförmåga,
undersökningsmetodik samt
bedömning av statusfynd är
placerade i högsätet. Även pa-
togenes berörs i begränsad om-
fattning.

Pedagogiska
illustrationer
Boken, som i sin första upp-

laga utkom 1964, ansluter i
första hand till »Davidson’s
principles and practice of me-
dicine» och är med få undantag
författad av läkare verksamma
i Edinburgh. Boken är rikligt il-
lustrerad med både fotografier
(även färg) och pedagogiska
teckningar, och den innehåller
även ett stort antal sammanfat-
tande tabeller.

Det första av de elva kapit-
len behandlar framför allt in-
tervjusituationen och ger en hel
del tips om hur anamnesupp-
tagningen blir så fullödig som
möjligt. Efter ett kortare kapi-
tel om symtomanalys beskrivs

sedan i kapitel 3 all den infor-
mation vi kan få bara genom att
titta och känna på patienten.
Exempelvis görs vi här upp-
märksamma på att hepatit B
kan överföras i samband med
tatuering, samtidigt som tatue-
ringen i sig kan ge värdefull in-
formation om patientens per-
sonlighet. Därefter följer sex
mer specifika kapitel som av-
handlar nervsystemet, ögonen
samt rörelseapparaten. Boken
avslutas med ett kapitel om un-
dersökning av barn och ett ap-
pendix med förslag på doku-
mentation/journalföring och
kvalitetssäkring (t ex »medical
audit»).

Finns även som pocket
»Macleod’s clinical exami-

nation» vänder sig i första hand
till läkarstudenter men torde
även vara av stort värde för lä-
kare under AT-/specialistut-
bildning. Dessutom, såsom re-
dan antytts, kan säkert även
många färdiga specialister ha
ett och annat att hämta i denna
bok.

För studenten i början av sin
kliniska läkarutbildning finns
även en nedbantad pocketvari-
ant, »Introduction to clinical
examination» (sjätte upplagan,
132 sidor, Churchill Living-
stone, 1993. ISBN 0-443-
04787-1).

För repetition
och förkovran
Jämfört med »Klinisk pro-

pedeutik» (5:e upplagan 1982)
av Svanborg och Rinder så är
»Macleod’s clinical examina-
tion» förvisso inte skriven på
svenska, men ändå betydligt
mer lättillgänglig och modern
både avseende innehåll och ut-
formning.

Min bedömning är att alla
kliniskt verksamma läkare bor-
de ha tillgång till denna bok,
framför allt för repetition men
även till förkovran inom områ-
den utanför det egna special-
området. •
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