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gjennomførte forskningsprosjekter introduserer og diskuterer denne boka kvalitative forskningsmetoder, deres
egenart og anvendelse. Teknikker for datagenerering, slik som observasjon, intervju, dokumentstudier, bruk
av Internett og flere andre, presenteres og diskuteres. Boka redegjør for kvalitativ analyse, hvordan denne kan
bidra til økt kunnskap og generaliserbare resultater. I denne 3. utgaven er det lagt særlig vekt på hvordan en

stegvis-deduktiv induktiv (SDI) strategi kan bidra til bedre systematikk og større ambisjoner innenfor
kvalitativ forskning. Refleksjoner om forskningskvalitet, -etikk og -formidling er også sentrale temaer. Boka
redegjør i stor detalj for kvalitativ forskningspraksis og tar også opp en rekke refleksjoner knyttet til denne
forskningen. Den henvender seg til studenter på alle nivåer, samt forskere, konsulenter og andre som skal
gjennomføre gode kvalitative studier, samt dem som har behov for å forstå relevansen av slike metoder.
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