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Dagsorden

• Metodiske overvejelser
• Kvantitativ >< Kvalitativ metode
• Validitet og repræsentativitet• Validitet og repræsentativitet

– Stikprøver
– Dataindsamling

• Kausalitet
• Undervejs vil jeg forsøge at relatere emnerne til 

jeres projekter



Hvad er samfundsvidenskabelig 
metode?
• Forskningsmetoder, der benyttes til at indsamle 

viden om personers holdninger og adfærd
• Metodiske overvejelser og valg man skal gøre 

sig, når man designer en undersøgelsesig, når man designer en undersøgelse
• Vigtigt for at sikre en god undersøgelse og 

dermed indsamle korrekt og brugbar viden
• Også nyttig viden, når man forholder sig til andre 

undersøgelser



Metodiske valg og overvejelser

• Hvad er det, jeg vil undersøge?
• Hvilke spørgsmål, skal undersøgelsen besvare?
• Hvad skal undersøgelsens resultater bruges til?
• Hvilke ressourcer har jeg til rådighed?• Hvilke ressourcer har jeg til rådighed?

• Samlet: Hvordan udvikler jeg et 
undersøgelsesdesign, der indenfor de givne 
rammer, bedst muligt besvarer mine spørgsmål?



Undersøgelsesdesign

• Hvad vil jeg gerne vide?
• Hvilke ressourcer (tid, penge, data ol.) har jeg til 

rådighed?
• Hvad kan lade sig gøre?• Hvad kan lade sig gøre?
• Og hvis man ikke har sit eget call-center…?
• Det muliges kunst
• Vigtigt at være bevidst om, begrænsningerne
• Hvad kan jeg ikke sige noget om?



Centrale begreber

• Ting, som I skal forholde jer til i jeres 
undersøgelsesdesign:

• Kvalitativ metode >< kvantitativ metode• Kvalitativ metode >< kvantitativ metode
• Validitet og repræsentativitet
• Kausalitet



Kvantitativ >< kvalitativ metode

• Hvilken type data vil jeg gerne arbejde 
med?

• Hvilken type problemstilling?
• De to tilgange har forskellige • De to tilgange har forskellige 

begrænsninger og forskellige fordele.
• Ofte kan det være værdifuldt at lade dem 

supplere hinanden



Kvalitativ metode

• Kvalitativ metode handler om at forstå de tanker, følelser 
og overvejelser, respondenterne gør sig.

• Hvordan de forstår forskellige begreber, og deres 
forklaringer på, hvorfor de gør, som de gør.

• Bagvedliggende antagelse: Menneskers handlinger, 
samfundselementer, sociale relation ol. får mening 

• Bagvedliggende antagelse: Menneskers handlinger, 
samfundselementer, sociale relation ol. får mening 
igennem vores fortolkning og forståelse af dem.

• Eks. Forklar ord som ”velfærdsstat”, ”stress”, ”ledelse” 
osv.

• Kommer ud af en humanistisk/hermeneutisk tradition
• Kvalitativ data indsamles typisk vha. fokusgrupper og 

længere interviews.



Kvalitativ metode

• Oftest mere begrænset data-materiale 
med færre cases.

• Til gengæld mere i dybden med den 
enkelte case.enkelte case.

• Begrænsede muligheder for at 
generalisere.



Kvalitativ metode

• Man bruger åbne ”hv-spørgsmål”. Hvordan?, 
hvorfor? Osv.

• Data vil ofte være i form af lange 
interviews/samtaler med en eller flere personerinterviews/samtaler med en eller flere personer

• Databearbejdningen består af at fortolke og 
analysere

• Eksempel: Fokusgrupper med vælgere om, 
hvorfor de har stemt på et givent parti. Eller hvad 
de tænker om partiets valgmateriale/plakater. 



Kvantitativ metode

• Handler ikke om at forstå, hvorfor folk mener 
eller gør, som de gør. Vi er groft sagt ligeglade 
med at forstå deres overvejelser.

• I stedet handler det om at observere og forklare 
folks holdninger og adfærd.folks holdninger og adfærd.

• Antagelse: Det er muligt at måle og afdække 
sammenhænge i folks adfærd og holdning 
kvantitativt.

• Afsæt i en mere positivistisk/Naturvidenskabelig 
tradition.



Kvantitativ metode

• Oftest et større datamateriale end ved 
kvalitative undersøgelser

• Spørgeskemaundersøgelser med lukkede 
svarmuligheder, registerdata ol. svarmuligheder, registerdata ol. 

• F.eks. En meningsmåling med 1.000 
respondenter

• De større datamængder giver større 
mulighed for at generalisere resultaterne



Kvantitativ metode

• Data vil ofte være i form af observationer 
eller besvarelser af såkaldte lukkede 
spørgsmål, hvor respondenterne har 
kunnet vælge mellem flere prædefinerede kunnet vælge mellem flere prædefinerede 
svarmuligheder.

• ”Hvad ville du stemme, hvis der var 
Folketingsvalg i dag”?

• ”På en skala fra 0 til 10...”.



Kvantitativ metode

• I kvantitativ metode handler det om ved 
statistiske analyser at finde 
årsagssammenhænge og kausalitet og 
generalisere dem til resten af generalisere dem til resten af 
befolkningen.

• Det er styrken ved kvantitativ metode, at 
man kan det!



Kvantitativ metode

• Generalisere: På baggrund af en stikprøve 
siger man noget om en større population.

• Resultaterne fra en meningsmåling med 
1.000 danskere bruges til at sige noget om 1.000 danskere bruges til at sige noget om 
alle danskere.

• For at man kan gøre det, skal 
undersøgelsen være af en vis kvalitet.



Kvantitativ >< kvalitativ metode
• Eksempel: Hvorfor stemmer folk, som de gør?

• Belyst kvalitativt: Dybdegående interviews eller fokusgrupper med 
enkelte vælgere. Hvad tænker du om politik? Hvilke mærkesager er 
vigtige for dig? Hvad tænker du om de forskellige politikere/partier? 

• Resultat: En SF-vælger forklarer, at hun bestemte sig for at stemme 
på SF efter at have set Villy Søvndal i afslutningsdebatten på DR….på SF efter at have set Villy Søvndal i afslutningsdebatten på DR….

• Belyst kvantitativt: Spørgeskemaundersøgelse, hvor 
respondenternes partivalg sammenholdes med deres besvarelse af 
forskellige lukkede holdningsspørgsmål og baggrundsvariable.

• Eksempler på resultater: Offentligt ansatte stemmer mere 
venstreorienteret end privatansatte, Dansk Folkeparti’s vælgere er 
mere skeptiske overfor flygtninge- og indvandrere end andre 
vælgere osv. 



Kvantitativ >< kvalitativ metode

• I skal overveje:
• Hvilken problemstilling har jeg? Hvad vil jeg gerne sige 

noget om?
• Vil jeg gerne i dybden og forstå folks tanker og 

holdninger?holdninger?
• Vil jeg gerne sige noget mere generelt om en større 

gruppe og finde sammenhænge i deres holdninger?
• Hvilke fordele og ulemper har de to tilgange i forhold til 

min problemstilling
• Hvad kan lade sig gøre med midler, jeg har til rådighed?
• Kunne det være en idé at lade de to tilgange supplere 

hinanden?



Kvantitativ >< kvalitativ metode

• Vi kommer til at gå i dybden med de to 
tilgange senere…



Validitet

• Vigtigt at overveje om en undersøgelse er valid.
• Validitet: Måler vi det vi gerne vil måle på en 

korrekt måde?
• Eller er der systematiske fejl eller skævheder, 

der gør, at vi rammer skævt. der gør, at vi rammer skævt. 
• F.eks. Problemer med repræsentativiteten, 

spørgsmålsformuleringer ol. 
• De følgende overvejelser er mest målrettet 

kvantitative undersøgelser, men kan også være 
relevante for kvalitative undersøgelser. 



Validitet

• Vigtigt at inddrage overvejelser om validitet i 
jeres valg af opgave emne

• Kan I udforme en undersøgelse, der belyser 
jeres emne validt?

• Og i så fald, hvordan gør I det?• Og i så fald, hvordan gør I det?



Validitet og repræsentativitet

• Undersøgelsens stikprøven skal helst være en 
mindre version af populationen med samme 
karakteristika, fordelinger ol. 

• Allerhelst vil vi gerne have, at respondenter i 
stikprøven er simpelt tilfældigt udvalgte.stikprøven er simpelt tilfældigt udvalgte.

• Meget vigtigt, at man er opmærksom på, om der 
er foregået selektion i udvælgelsen af 
svarpersonerne.

• Er der skævheder, der gør, at nogle grupper 
systematisk er blevet forhindret i at deltage?



Validitet og repræsentativitet

• I skal overveje : 
• Hvem er målgruppen for jeres 

undersøgelse?
• Hvad er min population?• Hvad er min population?
• Hvem er det, I gerne vil sige noget om?
• Hvor præcist kan I definere/afgrænse 

den?
• En præcist og klart defineret målgruppe 

letter jeres senere arbejde.



Validitet og repræsentativitet

• Hvordan indsamles data?
• Forskellige dataindsamlingsmetoder kan 

have forskellige problemer i forhold til 
forskellige målgrupper.forskellige målgrupper.

• Systematiske skævheder/problemer med 
repræsentativiteten.

• Skævheder er ødelæggende for 
undersøgelsens brugbarhed. Vi kan ikke 
generalisere undersøgelsen.



Validitet og repræsentativitet

• Telefonmålinger:

– Giver generelt repræsentativt data af høj 
kvalitet, men det er dyrt.kvalitet, men det er dyrt.

– Alle har en telefon (men ikke i Tyrkiet).
– Men hvad med mobilerne?
– Er et mobilnummer i Jylland det samme som 

et mobilnummer i København?



Validitet og repræsentativitet

• Webmålinger:

– En billigere løsning, men kvaliteten er ofte derefter.
– Hvordan er deltagerne rekrutteret?– Hvordan er deltagerne rekrutteret?
– ”En undersøgelse blandt læserne på Ekstrabladets 

hjemmeside viser..”
– Er alle på nettet? Hvad med de ældre?
– Bedst i forhold til særlige målgrupper (De unge, 

medarbejdere på en arbejdsplads ol.)



Validitet og repræsentativitet

• Postal dataindsamling:

– Bruges ofte ved videnskabelige 
undersøgelserundersøgelser

– Undersøgelser, hvor det er vigtigt at 
signalere, at alle skal kunne deltage.

– Data af høj kvalitet, men langsommeligt, 
besværligt og omkostningsfuldt



Validitet og repræsentativitet

• Face-to-face interviews
– ”Vi spørger manden på gaden”.
– Hvem har tid til at gå rundt på Strøget tirsdag 

eftermiddag kl. 13?eftermiddag kl. 13?
– Nyttigt i særlige situationer, hvis målgruppen 

for undersøgelsen f.eks. er brugere eller 
kunder i af et tilbud eller en butik.



Validitet og repræsentativitet

• I forhold til valg af dataindsamlingsmetode skal I 
overveje:

• Hvordan vil jeg indsamle data?
• Hvad ville være det optimale og hvad kan 

realistisk lade sig gøre?realistisk lade sig gøre?
• Er der nogen problemer ved den tilgang, jeg har 

valgt?
• Er der nogen skævheder/grupper fra min 

population, jeg ikke får med? Og hvad kan jeg 
gøre ved det?



Validitet og repræsentativitet

• Incentives: Hvad får man for at deltage?
• Helst noget, der ikke appellerer mere til 

nogle grupper eller ”skræmmer” andre 
væk.væk.

• En-gangskameraer til cruise-turister.



Validitet og repræsentativitet

• Hvordan præsenteres undersøgelsen?
• Er der noget i den måde, respondenterne 

præsenteres for undersøgelsen, der kan 
afskrække nogen fra at deltage?afskrække nogen fra at deltage?

• Gider unge svare på en undersøgelse om 
pension?

• Er der noget i præsentationen af undersøgelsen 
,der kan påvirke deltagernes svar?

• Tjek mailteksten, følgebrevet eller lignende.



Validitet og repræsentativitet

• Hvordan kan man tjekke om en undersøgelse er 
repræsentativ?

• Hvis vi kender populationen, kan vi 
sammenligne stikprøven med 
populationsfordelingen.populationsfordelingen.

• Derfor vigtigt med en præcis definition på 
populationen!

• Har vi nok mænd, kvinder, unge og gamle?
• Sammenlign med fordelingerne fra Danmarks 

Statistik
• Vejning af data



Validitet og repræsentativitet

• Hvis vi ikke ved, hvordan populationen ser 
ud, kan vi ikke vide, om vores stikprøve er 
repræsentativ.

• F.eks. Undersøgelse blandt muslimer i • F.eks. Undersøgelse blandt muslimer i 
Danmark.

• Så må man anstrenge sig ekstra meget for 
at overveje evt. fejlkilder.

• Svarprocenten er også en god indikator. 
Mindst 50%



Validitet og stikprøvestørrelse

• Meget få faste regler
• Vigtigste: Hvad skal jeg bruge undersøgelsen til?
• Den nedre grænse er mindst 40 respondenter i hver 

gruppe, men gerne flere. 
• Mandlige radikale vælgere i Frederiksberg kommune• Mandlige radikale vælgere i Frederiksberg kommune
• Jo færre respondenter jo større usikkerhed
• Hvorfor 1.000 respondenter?
• Ikke forskel på små og store populationer. 
• DK >< USA
• Overvej: Hvor stor en stikprøve, kan I forvente at få? 

Hvad er tilfredsstillende?



Validitet og 
spørgsmålsformuleringer

• Validiteten er også vigtig at overveje i 
forhold til operationaliseringen og 
spørgsmålsformuleringen

• Spørger vi på den rigtige måde?• Spørger vi på den rigtige måde?
• Hvis vi spørger forkert, måler vi det 

forkerte.



Validitet og 
spørgsmålsformuleringer

• Spørgsmål må ikke være ledende
• Svarkategorierne skal være gensidigt 

udelukkende
• Ikke flere udsagn i samme spørgsmål• Ikke flere udsagn i samme spørgsmål
• Osv.
• Det går vi i dybden med senere.



Reliabilitet

• Hvor præcise er vi til at måle det, vi gerne 
vil måle?

• Tilfældige fejl
• Spørgeskemaer, der går tabt osv.• Spørgeskemaer, der går tabt osv.
• Svært at forholde sig til på forhånd. Mest 

noget, man forholder sig til bagudrettet.



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Centralt begreb, der ligger bag de fleste 
undersøgelser

• Det er ofte det, man vil undersøge ( I 
kvantitative undersøgelser!!). kvantitative undersøgelser!!). 

• Findes den givne sammenhæng?



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Kausalitetsbegrebet:
– Kausalitet betyder årsagssammenhæng
– Man taler om årsags- og effektvariable
– Eller om uafhængige og afhængige variable.– Eller om uafhængige og afhængige variable.



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Værdierne på den afhængige variabel 
afhænger af værdierne på den 
uafhængige variabel

• Årsag -> effekt• Årsag -> effekt
• Hvis X, så Y



Kausalitet/årsagssammenhæng

• F.eks. Er der f.eks. en sammenhæng 
mellem medarbejdertilfredshed og, hvilken 
afdeling man er ansat i? Er nogle ansatte 
mere tilfredse end andre?mere tilfredse end andre?

• ”Afdeling” er den uafhængige variabel, der 
påvirker den afhængige variabel 
”Jobtilfredshed”.

• Kausaliteten gør os bedre til at forudsige



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Overvej følgende: Er der en kausalitet, i 
den problemformulering, I arbejder med?

• I så fald, hvad går den ud på?
• Vær eksplicitte omkring den.• Vær eksplicitte omkring den.
• Giver den mening?
• Overvej følgende, når I skal afdække jeres 

kausalitet.



Kausalitet/årsagssammenhæng

• 3 kriterier skal være opfyldt, for at man kan 
tale om kausalitet:
– Tidsrækkefølge
– Kontrol for tredje variabel– Kontrol for tredje variabel
– Statistisk sammenhæng



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Tidsrækkefølge:
– Årsag skal komme før effekt
– Værdierne på den uafhængige variabel skal 

være fastlagt inden værdierne på den være fastlagt inden værdierne på den 
afhængige



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Tidsrækkefølge:
– Kan være åbenlyst. F.eks. Fastlægges køn, alder og 

uddannelse inden partivalg.
– Ens persons køn afhænger således ikke af deres 

partivalgpartivalg
– Kan dog også ofte være mere uklart. F.eks. 

Sammenhængen mellem holdningsdannelse og 
medieforbrug.

– Læser folk Berlingske Tidende og Jyllandsposten 
fordi, de er borgerlige? Eller bliver de borgerlige af at 
læse Jyllandsposten og Berlingske Tidende?



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Statistisk sammenhæng:
– Testes typisk ved hjælp af forskellige 

statistiske tests (T-test, chi-square-test, 
regressionsanalyse ol.)regressionsanalyse ol.)

– Valget af analyseform afhænger af datatypen
– I skal IKKE lave statistiske tests i jeres 

opgaver!



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Kontrol for tredje variabel
– Det mest besværlige kriterie
– Kriteriet er opstillet for at sikre, at det vitterligt 

er den uafhængige variabel, der påvirker den er den uafhængige variabel, der påvirker den 
afhængige variabel

– Der kan nemlig også være andre muligheder:
• Spuriøs sammenhæng
• Medieret/indirekte sammenhæng
• Interaktion/moderet sammenhæng



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Spuriøs sammenhæng:
– En spuriøs sammenhæng mellem to variable,  forekommer, hvor 

det på overfladen ser ud til, at der er en sammenhæng mellem to 
variable

– Men i virkeligheden er der tale om en tilfældighed, eller også er 
begge variable bestemt af en tredje bagvedliggende variabelbegge variable bestemt af en tredje bagvedliggende variabel

– F.eks. Så er børnetallet højere i områder med mange storke. 
Skyldes det, at storken kommer med børnene? Hvis der var flere 
storke i Danmark, ville vi så få flere børn?

– Nej storken lever på landet, hvor børnetallet er højere end i 
byerne.

– Der er ingen logisk sammenhæng mellem antallet af børn og 
antallet af storke.



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Indirekte/modereret sammenhæng:
– En medieret sammenhæng forekommer, hvor 

en tredje, mellemkommende variabel 
medierer effekten fra den uafhængige 
variabel til den afhængige  variabel.variabel til den afhængige  variabel.

– For eksempel er sammenhængen mellem køn 
og partivalg medieret af sektoransættelse.

– Privatansatte kvinder stemmer borgerligt, 
mens offentligt ansatte mænd stemmer til 
venstre.



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Interaktion/modereret sammenhæng:
– Hvor sammenhængen mellem den afhængige 

og den uafhængige ændrer sig, når værdierne 
på den interagerende variabel ændrer sig.på den interagerende variabel ændrer sig.

– F.eks. Sammenhængen mellem alder og 
holdningen til flygtninge og indvandrere. 



Kausalitet/årsagssammenhæng

• Hvis I vil undersøge, om der findes en 
given kausalitet/årsagssammenhæng, skal 
I overveje:

• Har jeg mulighed for at teste for, om der er • Har jeg mulighed for at teste for, om der er 
tale om en mellemkommende variabel, 
spuriøs sammenhæng osv.?



Opsamling

• Metodiske overvejelser sikrer undersøgelser af 
høj kvalitet.

• Nødvendigt for at vi svarer korrekt, på de 
spørgsmål, vi vil besvare

• Man skal forholde sig til følgende:• Man skal forholde sig til følgende:
– Vil man arbejde kvantitativt eller kvalitativt?
– Hvordan indsamler man data?
– Har vi med en repræsentativ stikprøve at gøre?
– Stikprøvestørrelse, svarprocent osv.?
– Hvad med validiteten? Spørger vi rigtigt



Næste gang

• Kvalitativ metoder og interviewteknikker.
• Kvalitative interviews
• Fokusgrupper
• Design af interview – og • Design af interview – og 

fokusgruppeundersøgelser 


