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Ö vergripande syfte och inneha ll 

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska samt tillämpade kunskaper inom området kvalitativa 

forskningsintervjuer. Kursen fokuserar särskilt på interpersonella processer i intervjumötet. Kursen 

ger en fördjupad kompetens i tillämpningen av kvalitativ intervjumetodik som 

datainsamlingsinstrument, inkl. strategier och förutsättningar för kvalitativ datainsamling, etiska 

överväganden vid kvalitativa studier, transkribering av intervjudata, samt tolkning och analys av 

intervjudata. 

Fo rva ntade studieresultat 

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 

- förstå, analysera, diskutera, jämföra och tillämpa under kursen presenterade teorier och 

modeller 

- visa fördjupad kompetens i tillämpning av kvalitativ intervjumetodik vid datainsamling 

- visa insikter gällande etiska överväganden som berör såväl datainsamling, som hantering och 

bearbetning av data 

- planera och genomföra intervjudatainsamling 

- transkribera intervjudata samt genomföra dataanalys. 

Kursen VT22 ges pa  plats och med 
na gra inslag enbart online 

De flesta delar på kursen ges på plats, mer specifikt alla inslag i helklass inklusive alla föreläsningar 

och work-shops. Notera alltså att det inte kommer att finnas möjlighet att parallellt delta digitalt vid 

dessa. Formatet grundar sig i vad som är lämpligast utifrån ett pedagogiskt hänseende, och ändras 

naturligtvis om Covid-situationen vid tidpunkten för kursen motiverar distansundervisning. Två av de 

fyra intervjuåterkopplingarna – intervju 1 respektive 2, genomförs däremot enbart på distans via e-

mötestjänsten Zoom eftersom detta format har visats utgöra en mycket gynnsam lärsituation. En 

anledning är att intervjuerna, som då är i form av ljudfiler, har gett ett ökat fokus på innehållsliga 

aspekter. Av etiska skäl – då vi lyssnar på och går igenom intervjuer - ska man sitta med egen skärm 

och headset/på avskild plats där utomstående inte kan ta del av mötet. Den sista 

intervjuåterkopplingen – intervju 4, kommer däremot att genomföras på plats i institutionens tv-

studiolokaler. Det medför en möjlighet att bredda intervjusituationen för att också ta in fysiska 

aspekter på mellanmänskligt samspel som annars inte är aktuella i audio-intervjuer. Intervju 3 

återkopplas på utan handledare och kan genomföras på det sätt som passar varje intervjuare och 

deltagare bäst, antingen ansikte-mot-ansikte (på plats man väljer själv) eller i Zoom.  
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Undervisningen 

Kursen behandlar teoretiska och tillämpade aspekter på kvalitativa intervjuer, särskilt 

forskningsintervjuer. I kursen ingår strategier och förutsättningar för kvalitativ datainsamling, etiska 

överväganden, konstruktion av intervjuguide, genomförande, transkribering och analys av 

intervjudata. Dessutom ingår analys av inspelade intervjuer samt psykologiska aspekter på 

intervjusituationen. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops, 

intervjuövningar samt datainsamling under handledning. Närvaro på all undervisning är obligatorisk. 

Intervjuarbete 
Under kursens gång kommer deltagarna att fördjupa sig i kvalitativ intervju och dess möjligheter som 

datainsamlingsmetod. Intervjuundervisningen inleds i samband med kursintroduktionen där 

gruppindelning kommer att göras (2-4 deltagare/intervjugrupp), följt av en föreläsning om kvalitet i 

kvalitativa intervjuer och som fokuserar på de två ansatserna Tematisk Analys (TA) och Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA) samt där vi förbereder inför val av ämne för intervjuerna. Därefter 

genomförs ett ämnesvalsseminarium med den egna intervjugruppen och en handledare där 

deltagarna arbetar fram ett individuellt intervjutema. Deltagarna ska därefter individuellt formulera 

en intervjuguide. Senast det datum som står i schemat ska syfte, frågeställningar samt intervjuguiden 

inklusive presentation av tema och ramar mailas till respektive handledare; handledaren ska 

godkänna detta underlag innan intervjuerna kan påbörjas. Ytterligare en föreläsning med fokus på 

metod och etik ges efter ämnesvalsseminariet. 

Etik 

Forskningsetiska aspekter, särskilt rörande intervjumetodik, kommer att behandlas under 

föreläsningen som rör metod och etik. I varje intervju ska dessa etiska aspekter förmedlas till 

deltagaren och ett informerat samtycke samlas in, det vill säga deltagaren får information om vad 

ett deltagande i intervjun innebär och som hen tackar ja till innan inkludering i studien. Detta 

samtycke ska finnas med i den inspelade intervjun. De etiska aspekterna presenteras i det som kallas 

ramar och som inleder intervjun tillsammans med en presentation av intervjuaren och syftet med 

intervjun. Etiska aspekter ska även löpande hanteras under själva intervjuövningen och kan därför 

komma att bli föremål för analysen vid uppspelningen av intervjuerna. Sådana aspekter kan röra 

exempelvis att intervjuaren ställer frågor om sådant som ligger utanför överenskommelsen om 

innehållet för intervjun el dyl. 

Konfidentialitet 

Intervjuövningarna innebär att deltagare både intervjuar och tar del av andra deltagares intervjuer 

samt blir intervjuade. Därtill kräver återkopplingsprocessen en känslighet kring hantering av 

information. Även om intervjun ska undvika etiskt känsliga ämnen så innebär detta sammantaget att 

information kopplat till intervjuer och uppspelningstillfällena ska hållas konfidentiellt. Mer specifikt 

att information inte ska spridas utanför handledningen och intervjugruppen, att inspelade intervjuer 

ska raderas efter kursens avslut och att analys- och uppspelningstillfällen inte ska spelas in. Deltagare 

på kursen ska godkänna och lämna in denna överenskommelse om konfidentialitet till kursansvarig 
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innan de kan påbörja intervjuarbetet (dokumentet finns på planeringen för introduktionen på 

Athena). 

Intervjuövningar 

Det är totalt fyra intervjuer om vardera 15 minuter, inklusive ramarna, som genomförs på kursen. 

Intervjuaren ansvarar för att tiden hålls samt för att de intervjufrågor som ingår i intervjuguiden 

hinner täckas av. Intervju 1 och 2 ska genomföras digitalt via Zoom och spelas in i form av ljudspår (ej 

bild). Se till att både intervjuare och deltagare sitter på en plats där de inte blir störda av annat. Av 

konfidentialitetsskäl ska inte heller andra personer kunna ta del av intervjun. Headset/hörlurar kan 

då användas (men se nedan om inspelning i Zoom). Inspelningen är schemalagd, men kan göras 

annan tid om det passar bättre (se dock till att inte spela in en intervju innan man fått återkoppling 

på en tidigare intervju). 

Intervju 4 ska spelas in på plats på institutionens tv-studior med både ljud och bild. Inspelningen 

måste genomföras den tid som står i schemat. 

Deltagare kan rekrytera sina egna intervjupersoner för alla fyra intervjuer (ej familjemedlem eller 

nära anhörig eller vän). I fall intervjuämnet tillåter så kan de även få intervjua kurskamrater, dock i 

andra grupper än den egna och enligt överenskommelse med kursansvarig.  

Varje intervju kommer att spelas upp och analyseras i intervjugruppen tillsammans med 

handledaren. Notera att intervju 3 kommer att spelas upp och analyseras enbart i intervjugruppen 

dvs utan handledare. Efter intervju 3 ska transkriberingen samt en reflektion om ca 1 A-sida om den 

egna intervjun skickas till handledaren per mail och handledaren godkänner intervjun (se deadline i 

schemat). För samtliga intervjuer gäller att kursdeltagarna förväntas dra lärdomar av återkopplingen 

och återföra i kommande intervjuer. Denna process är en viktig grund för den kunskapsmässiga 

progressionen genom kursen. Intervjuerna får därför inte genomföras förrän tidigare intervjuer har 

återkopplats av handledaren. Alla deltagare i intervjugruppen förväntas vara aktiva (lyssnande – 

reflekterande) under hela uppspelningstillfället, även i samband med de övriga deltagarnas 

intervjuer.  

Inspelningsapparatur 

Inspelningarna i Zoom kan göras med hjälp av intervjuarens mobiltelefon alternativt 

spelas in i Zoom. Om det sistnämnda alternativet väljs ska både deltagare och 

intervjuare stänga av sin video (pga GDPR) så att det enbart blir ett ljudspår av 

inspelningen. Undersök för- och nackdelar med inspelningsmetoder t ex att inte kunna 

se varandra och väg in andra faktorer som kan påverka t ex om man inte kan vara 

ensam i rummet vid inspelningen. Gör också ett inspelningstest före intervjun för att 

kontrollera att tekniken fungerar och att ljudkvaliteten är tillräckligt god för att utan 

problem höra vad som sägs. 

Transkribering av intervju 

Intervju 3 ska transkriberas som del i bedömningsunderlaget för handledaren (se ovan). För 

examinationen ska transkriberingar av två (godkända) av de fyra intervjuerna bifogas tentamen samt 

användas för analys. Det är möjligt att använda intervju 3 för detta.  
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Ett kapitel ur Steinar Kvales bok om kvalitativ metod som rör transkribering ligger på Athena. Tänk på 

att det kan ta drygt en timme att transkribera 15 minuters intervjumaterial. Transkriberingen ska 

göras verbatim (ordagrant) vilket innebär att alla ord som yttras av både intervjuare och av deltagare 

skrivs ner. Indikera löpande vem som säger vad. För syftet med denna kurs är det däremot inte 

nödvändigt att skriva talspråk, skriva ut upprepningar av ord el dyl om det inte fyller en funktion (t ex 

om deltagaren vill understryka betydelsen av någonting och därför upprepar det). Det är även valfritt 

att inkludera utfyllnadsord såsom eh och mm, markera för tystnader (exempelvis med tre punkter …) 

samt markera för skratt, harklingar osv. Om detta görs ska det göras konsekvent genom hela 

transkriberingen. Exempel på sådana markeringar ges i nedan citat. 

D När jag tittade ner på mobilen … så blev det som en reflex, det var som att jag såg mig själv 

precis exakt då och jag insåg att jag inte ehh egentligen behövde gå in där. 

D står för deltagare. När man citerar från intervjun se till att använda ett system som gör att det går 

att hitta citat i transkriberingen, exempelvis ange på vilken sida samt på vilken rad ett citat finns, t ex 

4:23-24. I Word gör man detta via Infoga --> Sidnummer respektive Layout --> Radnummer --> Börja 

om vid ny sida. 

All information som riskerar att peka ut personens identitet ska uteslutas ur transkriberingen, t ex: 

IP När jag tittade ner på mobilen … så blev det som en reflex, det var som att jag såg mig själv 

precis exakt då och jag insåg att jag inte ehh egentligen behövde gå in där [namnet på 

företaget som deltagaren arbetar för] 

Så snart kursen är klar ska alla ljudfiler raderas. 

Kurskrav/obligatoriska delar 

Följande är kurskrav/obligatoriska delar: 

- Skriftlig examen i form av hemtentamen skall lämnas in i tid enligt kursledares anvisning. 

- För att få delta i intervjuövningarna krävs fullgjord närvaro på inslag som rör etiska aspekter 

samt val av ämne. 

- Fullgörandet av obligatoriska delar utgör krav för att studenten ska få delta i den skriftliga 

examinationen, mer specifikt krävs minst 3 av 4 godkända intervjuer. 

Student som ej blir godkänd på intervjuerna under handledning kan i samråd med handledare och 

kursledare göra en kompletteringsuppgift under kursperioden. Enstaka frånvarotillfällen från 

seminarier, workshops och intervjuövningar kan kompletteras genom riktade extra uppgifter, efter 

samråd med kursansvarig.  

Plagiat, fusk och otilla tet samarbete 

Som del i ansvaret som student ingår att känna till de regler som finns för examination. Utförlig 

information finns på Stockholms universitets hemsida (se rubriken Fusk och plagiat): Dina rättigheter 

https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/dina-r%C3%A4ttigheter-och-skyldigheter?open-collapse-boxes=collapseCollapsible1607935725302_416507.0100000.0,collapseCollapsible1607935787364_84860.0100000.0
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och skyldigheter - Stockholms universitet. Lärare är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och 

plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir alltid ett disciplinärende och kan leda till 

avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text (gäller 

även enstaka meningar) oavsett om källa anges eller inte. Detta gäller även texter man själv skrivit 

tidigare (självplagiat) och även ordagranna översättningar från ett språk till ett annat. Till fusk räknas 

till exempel att nyttja otillåtna hjälpmedel och resurser, som att ta hjälp av annan person eller låta 

annan person skriva sin tentamen, söka eller använda information på internet eller i kurslitteraturen 

vid tentamensskrivning där sådana resurser ej är tillåtna. Att ha studiegrupper tillsammans är 

utvecklande och tidsbesparande, men när det kommer till examinationsuppgifter måste man vara 

noggrann med att arbeta själv (om inte annat tydligt anges) för att inte riskera att det ska räknas som 

otillåtet samarbete. 

Examination 

Kursen examineras genom aktivt och godkänt deltagande i workshops, intervjuövningar, 

datainsamling under handledning, samt genom skriftlig hemtentamen och inlämningsuppgift i form 

av transkriptioner av godkända intervjuer. 

En individuell skriftlig hemtentamen ligger till grund för slutbetyget på kursen. Hemtentamen 

publiceras i slutet av kursen. Hemtentamen ska laddas upp i Athena före deadline enligt schema och 

blir där plagiatkontrollerad. Sent inlämnad hemtentamen bedöms inte och ges betyget Fx. 

Hemtentamen utgörs av en analys av två godkända egna intervjuer och som presenteras enligt 

särskilda instruktioner. Hemtentamen omfattas därutöver av ett antal frågor rörande 

intervjumetodik vilka kräver utvecklade svar av essätyp och som ställer krav på uppvisande av 

resonemang som bottnar i ett inhämtande av kursstoffet och som ska framgå av löpande 

litteraturhänvisningar. 

Intervjuerna ska laddas upp på en särskild inlämning med samma deadline som hemtentamen. De 

ska anonymiseras. Citat från transkriberingarna ska användas för att illustrera resultat och 

resonemang. Det ska framgå tydligt var i transkriberingen citaten är tagna. I hemtentamen ska det 

löpande finnas källhänvisningar med sidnummer (men i övrigt enligt APA) till kursboken av Patton 

(2015) samt till minst en av artiklarna som berörts på kursen. Kursboken ska utgöra den primära 

källan för denna uppgift, men föreläsningar och seminarier på kursen får också gärna hänvisas till. 

Hänvisa inte till information i kursen som kommer ifrån andra deltagares intervjuer eller liknande. 

Litteratur 

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods (4th ed.). Thousand Oaks: Sage. 

https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/dina-r%C3%A4ttigheter-och-skyldigheter?open-collapse-boxes=collapseCollapsible1607935725302_416507.0100000.0,collapseCollapsible1607935787364_84860.0100000.0


7 

 

Övrig litteratur (OBS denna lista kan komma att uppdateras fram till 

kursstart) 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology, 3, 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa  

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. Qualitative Research in Sport, 

Exercise and Health, 11(4), 589-597. https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806  

Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic 

analysis? Qualitative Research in Psychology, 18, 328-352, DOI: 10.1080/14780887.2020.1769238 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Utdrag med exempel på 

transkribering: s. 126-127 + 130-131 (ligger på Athena). 

Levitt, H., Motulsky, S., Wertz, F., Morrow, S., & Ponterotto, J. (2017). Recommendations for 

designing and reviewing qualitative research in psychology: Promoting methodological integrity. 

Qualitative Psychology, 4. https://doi.org/10.1037/qup0000082 

Smith, J. A. (2011). Evaluating the contribution of interpretative phenomenological analysis. Health 

Psychology Review, 5, 9-27-. DOI: 10.1080/17437199.2010.510659 

Yardley, L. (2000). Dilemmas in qualitative health research. Psychology and Health, 15, 215-228. DOI: 

10.1080/08870440008400302 

Referenslitteratur (frivillig) 
Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2011). Qualitative interviewing: The art of hearing data. (3rd edition). Los 

Angeles: Sage. 

  

https://doi.org/10.1037/qup0000082


8 

 

Betygskriterier 

Bedömningen av hemtentamen gäller som slutgiltigt betyg på kursen enligt en sjugradig skala (F-A). 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på den skriftliga hemtentamen samt 

uppfyllda kurskrav. Hemtentamen som inte lämnas in i tid bedöms ej och ges därmed betyget Fx. 

Möjlighet till komplettering vid nästkommande examinationstillfälle av betyget Fx upp till godkänt 

betyg ges. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E. Vid godkänd 

komplettering av brister som är av förståelsekaraktär används betygen C-E. Sent inlämnad tentamen 

eller komplettering ges betyget Fx. 

Betyg Poäng Kriterier 

A. Utmärkt Upp-

dateras 

vid kurs-

start 

Studenten kan självständigt koppla ihop centrala begrepp, teorier 

och modeller. Studenten argumenterar och diskuterar självständigt i 

förhållande till kurslitteraturen samt integrerar på ett förtjänstfullt 

sätt relevanta principer och problematiseringar på ett övergripande 

teoretiskt plan. 

B. Mycket bra  Studenten kan med egna ord redogöra för skillnader och likheter 

mellan centrala begrepp, teorier och modeller samt resonera kring 

de centrala begreppens relevans, tillkortakommanden och giltighet. 

C. Bra  Studenten kan med egna ord redogöra för skillnader mellan centrala 

begrepp, teorier och modeller samt applicera centrala begrepp på 

egna exempel. 

D. Tillfredsställande  Studenten kan redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller 

med egna ord. 

E. Tillräckligt  Studenten kan definiera centrala begrepp och redogöra för 

huvuddragen i relevanta teorier och modeller. 

Fx. Otillräckligt  Komplettering krävs för att de förväntade studieresultaten ska ha 

uppnåtts. 

F. Helt otillräckligt  De förväntade studieresultaten har inte uppnåtts. 

 


