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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Evidensbaserad medicin (EBM) är ett nytt namn på en gam-
mal strävan att i klinisk praktik integrera den enskilde läka-
rens erfarenheter med bästa aktuella vetenskapliga underlag
från externa källor [1, 2]. Begreppet har fått en utbredd
förankring och bidragit till ett globalt institutionellt nätverk
[3, 4]. Man lyfter där fram den randomiserade kliniska pröv-
ningen (RCT) som den metod som har störst vetenskaplig
tyngd [1, 5], vilken kan ökas ytterligare genom systematiska
översiktsanalyser, om möjligt sammanfattade i gemensamma
statistiska mått [1]. Preferensen för en bestämd metod har lett
till farhågor att EBM kan föra till ett slutet expertvälde med
minskat utrymme för det som kallas läkekonst [6]. Emellertid
innefattar begreppet också andra vetenskapliga metoder [7],
och även de mest entusiastiska förespråkarna för RCT näm-
ner att »kliniskt omdöme är minst lika viktigt som evidensba-
serade vårdprogram« [8]. 

❙ ❙ Forskningsmetoder
Kvantitativ forskning 
Medicinsk vetenskap domineras av kvantitativa forsknings-
modeller, vilka har lett till stora framsteg inom såväl grund-
forskningen som den moderna kliniska praktiken. Mönster-
bilden är laboratorieexperimentet, där en studerad händel-
se/effekt skapas av experimentet samtidigt som alla oberoen-
de variabler kontrolleras och manipuleras av forskaren. Den-
na strikta form med ett begränsat antal kontrollerade variab-
ler strävar efter att uppnå objektiv information om material,
händelser, proportioner och samband. 

I den kliniska medicinens komplexa verklighet är det inte
möjligt att åstadkomma dessa kontrollerade omständigheter.
Kvantitativa modeller för klinisk vetenskap strävar emellertid
efter att efterlikna dem genom att skapa så väl reglerade och de-
finierade sammanhang som möjligt. Inom dessa studerar man
oberoende variablers samband med något bestämt utfall på så-
dana sätt att effekterna kan uttryckas numeriskt [9]. Genom sitt
regelverk [8] närmar sig RCT detta laboratorieexperimentella
ideal och lyckas ofta framgångsrikt belysa frågor som renodlat
rör terapi [2]. Patienter har dock sällan avgränsade problem,
som kan omvandlas till specifika frågor och interventioner
[10]. Kliniska problem är komplexa och involverar de mest
skilda och för forskaren okontrollerbara faktorer; från biome-
dicinska fenomen till attityder, värderingar och regler [9, 11].

Därför kan RCT bara användas för att besvara en mindre del av
vardagens kliniska frågeställningar [8]. 

Kvalitativ forskning
Det kliniska beslutsfattandet kring patienten är en syntes: ex-
terna vetenskapliga bevis tolkas genom den enskilde läkarens
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erfarenhet, läkekonst, intuition, lyssnande och inlevelse [1,
12]. Kvalitativa forskningsmetoder kan användas för att sys-
tematiskt undersöka problem som inte är tillgängliga för ex-
perimentella metoder [13] och som inte kan frigöras från sina
vardagliga, naturliga sammanhang [14], så som ofta är fallet
med kliniska vardagsfrågeställningar [9]. Dessa metoder kan
där medverka till en förbättrad kunskap och förståelse för
många förhållanden av betydelse för sjukdomsförloppen som
till exempel värk och andra symtom, upplevelser av funktio-
nell kapacitet, sjukdomens inverkan på familj och livssitua-
tion [15, 16]. Kvalitativa metoder gör det också möjligt att un-
dersöka attityder, uppfattningar, samspel och processer och
kan därför bidra till förståelse för hur evidens omsätts till kli-
nisk praktik [9, 15, 17-19]. 

Val av forskningsmetod
Benämningen »kvalitativ forskning« är olycklig, därför att
man kan tro att denna forskningsgren är av bättre kvalitet än
den kvantitativa. Den är dessutom missvisande eftersom det
också i den kvantitativa forskningen ingår talrika kvalitati-
va observationer som kvantifieras. Vid val av studiemetod
bör den kliniska frågeställningen vara suveränt avgörande,
och därvid finns inga motsatsförhållanden mellan kvalitativ
och kvantitativ forskning [20]. Gäller frågan att bedöma ef-
fekten av en behandlingsmetod är i regel en kvantitativ me-
tod som RCT att föredra [1, 2, 8, 13, 15, 19]. Gäller frågan
att få insikt och förståelse för patienters avvägningar och be-
slut att följa, eller inte följa, en föreslagen behandling är en
kvalitativ metod lämpligare [13, 18, 19]. De två metodom-
rådena bör ses som viktiga och komplementära medel för att
belysa och utveckla olika sidor i den kliniska praktiken. (Se
Tabell I.)

❙ ❙ Kvalitativ forskning med medicinsk tillämpning
Ofta anges följande skäl till att använda kvalitativa metoder
inom medicinsk forskning: för att kunna identifiera, beskriva
och tolka symtomupplevelser och förlopp, utveckla begrepp,
förstå varför interventioner fungerar eller inte, förklara ovän-

tade resultat i kvantitativa studier och generera hypoteser [21,
22].

Symtomupplevelse och hantering av symtom
För läkaren är symtom ledtrådar som tillsammans med under-
sökningsfynd används för att kunna ställa diagnos och behand-
la patienten. För patienten, som upplever symtomen, tolkar
dem och relaterar dem utifrån sitt eget perspektiv, har symto-
men en annan innebörd. Nedan visas hur en kvalitativ metod
används för att kartlägga patienters symtomupplevelser. 

Symtomupplevelse. En del personer med kroniskt indragen
trumhinna, s k retraktionssjukdom, kan drabbas av plötsliga
förvrängningar av ljudet (icke att förväxla med tinnitus). Des-
sa upplevelser är ibland svåra att verbalisera och går inte att
objektifiera med tillgängliga hörselmätningstekniker [23].
Detta kan ha bidragit till att de sällan beskrivs i medicinsk lit-
teratur och således är okända för de flesta läkare. 53 patienter
med retraktionssjukdom som haft sådana upplevelser inter-
vjuades med semistrukturerade intervjuer, dvs med öppna
icke ledande frågor som kompletterades med fördjupande
frågor inriktade på vissa områden, t ex hur ofta, framkallan-
de/lindrande åtgärder, etc [23]. Intervjuerna skrevs ut orda-
grant och analyserades med en kvalitativ metod enligt följan-
de: För att få en helhetsbild genomlästes alla intervjuer en
första gång. Därefter kodades varje informativt textfragment
efter arten av information. Kodad text som speglade liknande
information sammanfördes under ett antal teman. Därefter
studerades varje tema för sig genom att alla textfragment
inom ett och samma tema analyserades. Under denna process
framträdde ett antal återkommande mönster som sammanfat-
tades. Slutligen prövades överensstämmelsen mellan denna
sammanfattning och innehållet i varje enskild intervju. Un-
dersökningsfynden tolkades dels utifrån patientens perspek-
tiv, dels utifrån ett medicinskt perspektiv.

Två mönster av upplevelser och förhållningssätt.Vanligast var
en mycket obehaglig, skärande stark, förvrängd och störande
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Tabell I. Särdrag inom kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. (Ur Bunne M. Qualitative research methods in otorhinolaryngology. Int J
Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 51: 1-10, och har tidigare publicerats i modifierad form i Dagens Medicin nr 45, 2000).

Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder

Filosofisk grund Positivism1, kritisk rationalism2 Fenomenologi3, hermeneutik4

Forskningstradition Naturvetenskap, till exempel biomedicin, fysik, kemi Humanism, till exempel antropologi, etnologi, sociologi
Omvårdnadsforskning och allmänmedicin

Syfte Beskriva antal, fördelning eller samband Identifiera, beskriva och förstå mänskliga företeelser
Pröva hypoteser och fenomen. Bilda teorier

Typ av frågeställning Hur många? Hur ofta? Sammansättning? Orsak och Vad är ... ? På vilket sätt? Karaktär? Innebörd? 
verkan? Frågeställningen är väl avgränsad från sitt Frågeställningen studeras som en del av ett större
sammanhang och studeras till exempel i en sammanhang, i regel genom fältstudie
experimentell situation eller i epidemiologiska 
undersökningar

Urval Slumpmässigt urval, randomisering Strategiskt urval
Datainsamling Objektiva observationer, mätningar Intervjuer, observationer
Typ av data Numeriska Text. Även bilder och ljud
Analys Statistiska metoder. Stegvis process Systematisk kodning, tematisering, sammanfattning

och eventuell tolkning genomförs i en cyklisk process
Presentation Statistik, förklarande text och figurer Beskrivande text, figurer och tabeller

1 Positivism utgår från en materialistisk verklighetssyn, som menar att kunskap baseras på våra sinneserfarenheter, »det positivt givna«.
2 Kritisk rationalism menar att en vetenskaplig teori aldrig kan bevisas men kan prövas empiriskt genom lämpliga experiment och observationer.
3 Fenomenologi försöker att förutsättningslöst förstå meningen och innebörden av mänskliga fenomen och beskriva dem precis som de upplevs, utan anspråk på förklaringar.
4 Hermeneutik är ursprungligen läran om tolkning av bibeltexter. Inom kvalitativ forskning syftar hermeneutik på läran om de olika tolkningar som alltid sker vid informations-

överföring mellan människor, via till exempel tal eller text. En kombinerad hemeneutisk–fenomenologisk ansats är vanlig inom kvalitativ forskning.

➨



ljudkvalitet, som personen ofta kuperade genom att medvetet
eller omedvetet sniffa in genom näsan. Sådana besvär kunde
medföra svårigheter att föra ett normalt samtal, osäkerhet och
social isolering samt oro för allvarlig sjukdom, t ex hjärntumör.
Oron blev inte mindre av att symtomen ofta missförstods, neg-
ligerades eller inte bekräftades av doktorn. Det näst vanligaste
mönstret var ett tillfälligt försvagat och dovare ljud, vilket ofta
kunde kuperas genom att personen blåste upp luft i örat. 

Symtombemästrande förhållningssätt som patogenetiska fakto-
rer. Man brukar förvänta sig konstant försämrad hörsel hos
denna patientgrupp. Överraskande nog verkade alltför starka
ljud upplevas mest besvärande. Vid sniffning kan ett under-
tryck skapas i mellanörat, vilket kan leda till kroniska besvär
med djupt indragen trumhinna [24]. Individen kan på så sätt
oavsiktligt bidra till sjukdomsutveckling. Fynden motiverar
ett nytt och mera differentierat synsätt på utredning och be-
handling av tillstånd med indragen trumhinna, alltifrån barn
med vätska bakom indragen trumhinna till vuxna med retrak-
tionssjukdom. Det är viktigt att noggrant lyssna på patientens
symtombeskrivning, bekräfta den och försöka förebygga ut-
veckling av retraktionssjukdom vid sniffbeteende!

Symtombaserade tillstånd
Sedan länge har läkare mött många patienter med medicinskt
oförklarliga somatiska symtom och som redan vid första kon-
takten har en egen diagnostisk etikett på sina besvär. Hit hör
sjuka hus-syndromet, multipel kemisk överkänslighet, kro-
niska smärttillstånd, elkänslighet och kroniskt trötthets-
syndrom [25-27]. Tillstånden har många likheter, varför de
fått samlingsnamn som »symtombaserade tillstånd« och »den
moderna tidens sjukdomar« [26, 27]. 

De enskilda syndrom som ingår i dessa samlingsbegrepp
består alla av diffusa, ospecifika somatiska symtom, som po-
tentiellt kan härröra från flera organsystem. De saknar påvis-
bara kliniska och laboratoriemässiga förändringar och är van-
liga bland annars friska människor [25, 26]. Avsaknaden av
kliniska, etiologiska särdrag och påvisbara objektiva tecken
gör diagnostiken osäker. Att specificera syndromen genom
förfinad analys av enskilda symtom har misslyckats eftersom
de upplevs olika av olika individer. Tolkningen av symtom
påverkas av många faktorer: förväntningar från familj och
samhälle, attityder, uppfattningar och värderingar hos patien-
ter, patientorganisationer och läkare, massmedier, lagar, för-
säkringssystem m m [26, 28]. 

Det är svårt att under dessa förhållanden studera dessa
syndrom med kvantitativa epidemiologiska metoder. Sådana
studier begränsas av grava systematiska fel, dels på grund av
ospecifika falldefinitioner som inte objektivt kan valideras,
dels på grund av att de föreslagna oklara risk- och orsaksfakto-
rerna inte medger falsifiering av hypoteser och generalisering
av forskningsresultaten [26, 28, 29]. Kunskapen från sådana
studier blir vag och allmän och ger föga vägledning till  prak-
tisk handling. Att syndromen är bristfälligt förstådda, dåligt de-
finierade och inte kan frigöras från sina sammanhang gör dem
dock lämpliga att studera med kvalitativa metoder. Studier med
den typen av metodologi kan leda till bättre förståelse av dessa
tillstånds uppkomst, utveckling och förlopp [30]. 

Medicinska behandlingars effektivitet
RCT är sannolikt den bästa metoden för att avgöra medicins-
ka behandlingars verkan. Emellertid räcker inte detta. En på-
visad effektiv behandling är verkningslös om inte patienten
följer ordinationen.

Kvantitativ forskning. Bristande följsamhet (non-compliance)
av läkemedelsordinationer har allvarliga följder för sjukvår-

dens effektivitet och kostnader. Endast ungefär varannan pa-
tient med långtidsmedicinering tar sina mediciner i enlighet
med läkarens ordinationer [31-33].

Den dominerande forskningsansatsen kring compliance
har haft en kvantitativ inriktning och utgått från ett biomedi-
cinskt perspektiv [34]. Man har sökt förklaringar bland annat
genom att studera patienters personlighetsegenskaper, medi-
cinska kunskaper om sina sjukdomar, ålder, kön, utbildning,
etnicitet och socio-ekonomiskt status. Empiriskt har sådana
studier endast marginellt förklaringsvärde och har därför inte
kunnat bidra till bättre följsamhet av ordinationer. 

Kvalitativ forskning. Den kvalitativt inriktade forskningstradi-
tionen försöker förstå hur den som är sjuk upplever sin sjuk-
domssituation och förhåller sig till de mediciner som ordine-
rats. Den sjuke betraktas i denna forskning främst som en män-
niska som ingår i ett specifikt sammanhang och med en egen
beslutsprocess [35, 36] som grund för att använda eller inte an-
vända ordinerade läkemedel. Utifrån detta synsätt kan patien-
tens bristande följsamhet ses som ett försök att uppnå egen per-
sonlig kontroll över sjukdomstillståndet. Detta har studerats i
samband med kroniska sjukdomstillstånd som astma [37, 38]
och diabetes [39, 40], vilka medför långvarig (livslång)
medicinering och återkommande läkarkontroller. Det visar sig
att kronisk sjukdom är ett hot mot identiteten [37, 41] med
minskat egenvärde och förändrade sociala relationer som följd.
Den sjuke ser sin sjukdom snarare som ett existentiellt [42, 43]
än som ett medikamentellt problem. En strategi för att avvärja
detta hot och bevara den tidigare identiteten som frisk kan vara
att undvika den ordinerade regelbundna medicineringen. 

En dansk avhandling [44] visar att flertalet av de patienter
som besökte allmänläkare ordinerades läkemedel trots att det-
ta inte var önskemålet bakom deras konsultation. I stället var
anledningen till konsultationerna oftast en förhoppning om
att få en trovärdig förklaring till symtomen. Biomedicinskt
(evidensbaserat) »irrationella« motiv bakom läkarens för-
skrivning var vanligt förekommande. Ibland berodde ordina-
tionen på en ambition att vilja tillmötesgå patientens (av lä-
karen) förmodade önskan om läkemedel, och stundtals skrevs
recept för att snabbt avsluta en tidsödande konsultation i en
belastad arbetssituation.

Oro för biverkningar samt rädsla för att bli beroende av lä-
kemedel har i annan kvalitativ forskning visats ha betydelse.
I en svensk avhandling [45] angav således var tredje inter-
vjuad patient som långtidsbehandlades på grund av kronisk
sjukdom att de betraktade den ordinerade medicinen som »ett
gift«. Denna oro gäller ofta läkemedel [37, 46] som läkaren
själv uppfattar som riskfria i detta avseende. Det avgörande är
emellertid patientens egen bedömning. I denna ingår förvän-
tade positiva respektive negativa läkemedelseffekter som un-
derlag i en subjektivt rationell beslutsprocess [35], vilken kan
leda till att ordinerad medicin inte används.

Patientens upplevelse av konsultationens kvalitet har stor
betydelse för compliance [47]. En god patient–läkarrelation
[48] är en viktig förutsättning för att patienten skall få förtro-
ende för läkaren och följa dennes rekommendationer. Ett för-
hållningssätt [48, 49] där patienten i en dialog får möjlighet att
fritt uttrycka farhågor och förväntningar i samband med kon-
sultationen är här centralt. Detta arbetssätt svarar mot att be-
greppet compliance (följsamhet) ersätts av begreppet concord-
ance (samstämmighet) [50], som betonar en jämbördig rela-
tion där patienten är en partner vars behov av autonomi och ak-
tiva medverkan i beslutsprocessen ses som en självklarhet.

❙ ❙ Kvalitativ forskning i EBMs metodarsenal
De kvalitativa forskningsmetoderna kan och bör fylla en stor
plats inom den kliniska medicinen. De kan bidra till att ut-

1360 Läkartidningen  ❙ Nr 12  ❙ 2001  ❙ Volym 98

Klinik och vetenskap



Läkartidningen  ❙ Nr 12  ❙ 2001  ❙ Volym 98 1361

Annons

Annons



forska betydelseaspekter av klinisk praxis som annars inte är
vetenskapligt tillgängliga; hur patienter, läkare och anhöriga
uppfattar och förhåller sig till symtom, fysiska defekter, smär-
ta, lidande, sjukdomsrisk, behandling, biverkningar av medi-
ciner, processer, kommunikationsmönster och funktion av
system [14, 18, 19, 51]. Vi har försökt ge några exempel på
hur denna ökade förståelse för sjukdomar, förlopp och effek-
ter av interventioner kan leda till en bättre vård. 

Det första exemplet visade hur kvalitativa forskningsme-
toder i syfte att beskriva kroppsupplevelser öppnar nya per-
spektiv för att förstå hur symtom och sjukdom upplevs och
hanteras av den drabbade [23, 52]. Förutom att beskriva sym-
tomupplevelsen kunde den kvalitativa ansatsen påvisa bete-
enden (sniffningsbeteende), som till och med kan bidra till ut-
vecklingen av sjukdomen, i detta fall trumhinneretraktioner.
Dessa beteenden hade inte kunnat fångas upp och beskrivas
meningsfullt annat än med kvalitativa metoder.

Det andra exemplet visade på den kvalitativa metodiken
som ett fruktbart komplement till den epidemiologiska mo-
dellens begränsningar vid studiet av de allt vanligare s k
»symtombaserade« tillstånden. Förståelsen för dessa svårbe-
gripliga [53] tillstånd kan ökas genom intensiva, deskriptiva
studier. Dessa kan leda till klarare grundläggande begrepp
och därmed ge bättre förutsättningar för prognostiska ställ-
ningstaganden, utveckling av praktiska strategier för preven-
tion, behandling och vidare forskning oavsett metodologisk
inriktning. 

I det tredje exemplet sätts sjukvårdens effektivitet mycket
tydligt i brännpunkten samtidigt som de komplementära dra-
gen i kvalitativa och kvantitativa metoder blir uppenbara.
RCT är den idag säkraste metoden för att fastställa en inter-
ventions, oftast ett läkemedels, effektivitet. Om inte interven-
tionen accepteras av patienten är dock denna kunskap lite
värd. Ofta följs inte ordinationer, och bara i ett litet län som
Norrbotten uppskattas oanvänd ordinerad medicin kosta mel-
lan 50 och 100 miljoner kronor per år [54]. Vill vi att den skall
användas som ordinerats kan kvalitativa metoder starkt bidra
till förståelse för varför resultaten från RCT ofta är så svåra
att tillämpa i vardagens kliniska praktik [17].

Tillämpning i klinisk praktik
Lars Werkö anför i sin inledande artikel [12] i Läkartidning-
ens EBM-serie att det är klinikern som skall tolka resultaten
av de stora multicenterstudierna och översätta dem till den en-
skilda patientens situation. Kliniska beslut kring en enskild
patient grundas på en syntes av evidens och erfarenhet [55]
och av det generella med det individuella [9]. Denna tolkan-
de process ingår i vad som ofta kallas intuition, klinisk blick,
läkekonst och anses i regel inte vara »forskningsbar«. Detta
är en felaktig och onödigt defensiv inställning – kvalitativa
vetenskapliga metoder kan och bör användas för att förbättra
förståelsen av den komplexa kliniska praktiken [51]. Kraven
på deras vetenskapliga grundstruktur skiljer sig inte från de
kvantitativa metodernas. I likhet med dessa kräver de grund-
lighet, konsekvens och sammanhang, neutralitet, öppenhet
och kritisk reflektion [18, 51, 56, 57].

Arbeten som presenterar EBM [1, 12] graderar ofta RCT
som den främsta vetenskapliga metoden, varefter övriga sor-
teras in i »en fallande skala av pålitlighet« [5]. Denna rang-
ordning ger intryck av att EBM främst uppmuntrar de kvanti-
fierbara aspekterna på klinisk praktik [58], vilket kan leda till
att patient–läkarkontaktens multidimensionella karaktär re-
duceras till en enkel dikotomi som snarare förvränger än sam-
manfattar de kliniska prestationerna [10]. Den låter ana en
glidning från enbart en rekommendation att använda bästa
möjliga vetenskapliga underlag för kliniskt handlande till att
också föreskriva vilken vetenskaplig metod som har bästa be-

visvärde [59]. Detta kan få negativa konsekvenser. EBM-se-
riens redaktör Mats Eliasson [60] redovisar t ex hur ett av se-
riens referat av en systematisk översikt [61] fått oönskade ef-
fekter för delar av diabetesvården i Sverige. Det är mot den-
na bakgrund vi önskar att de ledande företrädarna för EBM
starkt måtte markera att RCT endast är en av många möjliga
metoder ur EBMs arsenal, vari kvalitativa forskningsmetoder
borde ingå. 

Vilka metoder som skall användas måste styras av fråge-
ställningarna, som i den kliniska praktiken nästan alltid bör
undersökas och belysas ur skilda och växlande perspektiv
[62]. Stridigheten, som tyvärr finns mellan perspektiven, är
konstlad, och den önskar vi bort:

»Jag hörde i drömmen:
– Habib, vill du ha denna lök
eller bara en skiva?
Det föll över mig en stor tveksamhet
Denna gåtas fråga
var mitt livs fråga!
Ville jag ha delen framför det hela
eller det hela före delen?
Nej, jag ville ha båda
såväl delen av det hela som det hela
och att ingen stridighet funnes i detta val.« 

(Ur Gunnar Ekelöfs »Diwan till fursten av Engion.«
Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1965.)
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SUMMARY

Qualitative research methods in clinical medicine

Åke Thörn, Marie Bunne, Hans Hallberg
Läkartidningen 2001; 98: 1358-63

Evidence-based medicine (EBM) corresponds to
the physician’s ambition to integrate his/her ex-
perience with the best current scientific knowled-
ge, applying this integrated proficiency to clinical
problems. The concept of EBM has become wide-
ly accepted and given rise to a global network usu-
ally emphasizing the randomized clinical trial
(RCT) as the most important scientific method.
However, clinical situations are very complex. To
a greater or less extent they are all composed of
diverse factors, ranging from bio-medical ones to
inter-subjective relations, values and beliefs. In
addition to RCT and other quantitative proce-
dures, qualitative scientific methods could be
used to explore complex clinical problems. Clini-
cal problems always deserve to be addressed
from various perspectives. Unfortunately, RCT
has acquired such a dominant position as to give
the impression that it is the sole preferred method
within the EBM framework. Based on three ex-
amples, the present article claims that it is the
questions asked by an investigation that should
determine one’s choice of methods, not the rever-
se. Consequently, we argue that it is important to
remember that RCT is just one out of several po-
tential scientific methods. The respective utility of
any one method depends on the clinical issue at
hand.
Correspondence: Åke Thörn, Yrkesmedicinska enheten, Sun-
derby sjukhus, SE-97180 Luleå, Sweden.
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