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Denne artikel præsenterer følgende argument: kvaliteten af sygeplejeforskning med kvalitative data forbedres gennem brug af softwa-
reprogrammer så som NVivo. Studerende eller sygeplejersker skal lære at analysere kvalitative data med elektronisk software. I fors-
kningsprocessen er den videnskabelige tænkemåde vigtig fx i form af verifikations- og valideringsteknikker. Den stigende mængde af
data genereret i klinisk praksis nødvendiggør et overblik over data i alle faser af analysen. I denne artikel beskrives, hvordan NVivo
kan benyttes i alle forskningsaktiviteter i faser af projektet og henviser til et eksempel på et hierarki af kodninger, der førte frem til de
analytiske temaer. Denne artikel beskriver nogle fordele og ulemper ved brugen af elektroniske softwareprogrammer til kvalitativ ana-
lyse. Især fokuseres på, hvordan NVivo stimulerer en kreativ forskningsproces, og hvordan NVivo hjælper med at holde styr på et
komplekst projekts mange aspekter, mange data og mange tanker.

Endelig beskæftiger artiklen sig med spørgsmålet om gyldigheden og hvordan brugen af NVivo giver anledning til fænomenolo-
giske-, hermeneutiske- og kritisk teoretiske forståelser af gyldighed.

Nøgleord: kvalitativ dataanalyse, kvalitativ forskning, righoldighed, softwareprogram, sygeplejeforskning, validitet 

How is the quality of nursing research improved through the use of software programs such as NVivo?
This article presents the following argument: the quality of nursing research with qualitative data is improved through the use of soft-
ware programs such as NVivo. Students or nurses should learn how to analyze qualitative data with electronic software. In the process
ordinary scientific ways of thinking are important such as verification- and validation techniques. The increasing amount of data
generated in clinical practice calls for an overview of data in all stages of the analysis. This article discusses how NVivo can be used
in all research phases of the project and refers to an example of a hierarchy of coding that led to the analytical themes. This article out-
lines some advantages and disadvantages in the use of electronic software programs for qualitative analysis. In particular, we consider
how NVivo stimulates a creative research process and how NVivo helps to keep track of a project's many aspects, much data and
many thoughts that accompanies the research process. Finally, the article deals with the question of validity and how the use of NVivo
gives rise to phenomenological, hermeneutic and critical theoretical understandings of validity. 

Keywords: Abundance, Nursing research, qualitative data analysis, qualitative research, software program, validity
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ORSKNINGENS kvalitet høj-
nes via i) inddragelse af soft-
wareprogrammet NVivo til de
kvalitative analyser, ii) øget

opmærksomhed på forskningsmetodik
og iii) øget fokus på videnskabsteori. Det
er denne artikels to forfatteres påstand. 

Vi er erfarne forskere og undervisere
fra hvert vores arbejdsfelt, som dagligt
oplever, at mængden af data og metode-
litteratur stiger til et niveau, hvor det er
en udfordring at følge med i udviklingen
af sygeplejefagets indhold og metodiske
drøftelser. I klinikken er det en ny opga-
ve, at overskue de enorme datamængder,
der genereres indenfor såvel den kvanti-
tative, som den kvalitative forskningstra-
dition. Vores påstand er, at man i
krydsfeltet mellem viden og teknologi,
kan systematisere og nuancere sine kvali-
tative analyser og dermed bedre kvalite-
ten og gennemskueligheden af forskning
og kvalitetsudvikling ved brug af NVivo
(http://qsrinternational.com). 

Formålet med artiklen er, at inspirere
til brug af det elektroniske software-
program NVivo indenfor kvalitative
analyser i sygepleje. Desuden ønsker vi
at rette blikket mod de fordele og ulem-
per, der kan vise sig ved brug af elek-
tronisk software. Faktisk kan flere af
de traditionelle kvaliteter ved kvalitativ
forskning udfoldes, udvides og udvik-
les via NVivo-understøttelse i analyse-
processen. Den ny teknologi kræver
kun en mindre investering. 

Softwareprogrammet NVivo
I det følgende resumeres væsentlige
pointer ved anvendelse af softwarepro-
grammet NVivo.

NVivo i forskningsprocessen
Et forskningsprojekts faser kan udfol-
des i spændingsfeltet mellem problem,
teori, planlægning, design, data og ana-
lyse. Overordnet er der tale om to vari-
able: viden og teknologi. Den undervis-
ningsmæssige udfordring består i at
forvalte og udnytte samspillet mellem
disse variable i forskningsprocessen.
Forskningsprocessen er her defineret til
at omfatte fire grundlæggende trin:
(1) problem, viden, forforståelse og evt.
teori; (2) planlægning og valg af forsk-
ningsdesign; (3) dataindsamling; og
(4) analyser og konklusion (Boolsen,
2006; Boolsen, 2008).

Det er vores erfaring, at brugeren
bliver dygtigere til at forstå, anvende
og vurdere de metodiske og analytiske
projektelementer ved at anvende NVivo.
Man kan bedre justere på redskaberne
undervejs, når konditionerne ift. pro-
jektet ændres. Man bliver dygtigere til
at inddrage og konstruere nye data-
typer og til at foretage valg i kodepro-
cessen, når traditionelle og utraditio-
nelle data anvendes i nye sammenhæn-
ge. 

Endelig bliver brugeren dygtigere til
at benytte de muligheder, som teknolo-
gien indebærer. Samlet set medfører
det, at kvaliteten af forskningen øges –
samtidig med at vigtige kompetencer
erhverves.

Det fremgår af disciplinen social for-
andring (Moore, 1972; Patton, 2012;
Rogers, 2003), at teknologi udvikler
sig hurtigere end metoden til at anven-
de og udnytte teknologien. Der er
opstået forskellige specialiserede soft-
wareprogrammer til databehandling

F
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(Http://provalisresearch.com/products/
qualitative-data-analysis-software/.;
Http://www.casos.cs.cmu.edu/projects/
automap/.).

Nogle egner sig bedst til tekster, an-
dre til film og billeder, atter andre for-
søger sig med kombinationer. Der fin-

des forskellige måder at kode eller do-
kumentere sine koder på afhængig af
program. En tilgang til feltet kan er-
hverves via QSR’s hjemmeside (http://
qsrinternational.com). Et overblik over
programmets mange muligheder og
funktioner ses i figur 1.

Figur 1: De grundliggende ideer bag Computer Assisted Qualitative Data AnalysiS (CAQDAS) 
softwarepakker. (Lewins & Silver, 2007)

Det kan være fristende at fortabe sig i
teknologiske finesser og muligheder,
som programmerne tilbyder, men fa-
ren er, at miste overblikket over teori,
data og analyseproces og ikke mindst
problemformuleringen. For at undgå
at havne i den situation må det under-
streges, at betragte programmet kun
som en hjælp i forskningsprocessen.
Dvs. at det er nødvendigt at have
kendskab til samfunds- og humanvi-
denskabelige metoder, herunder den

del af videnskabsteorien, der præcise-
rer forskellige måder at tænke viden-
skabeligt og udnytte interaktionen
mellem viden og teknologi, hvilket
teknologien ikke kan erstatte. Når det
er sagt, så må det understeges, at det
bliver tidsmæssigt lettere, at leve op til
flere af de klassiske videnskabelige
idealer, når processer understøttes af
teknologi som f.eks. NVivo. 

NVivo kan benyttes til at kvalificere
såvel forskningsprocessen som forsk-
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ningsresultaterne. I indeværende artikel
illustreres, hvordan NVivo kan stimu-
lere forskningsprocessen analytisk.

Hvordan NVivo stimulerer 
forskningsprocessen analytisk 
Interaktionen mellem softwarens tek-
nologi og forskerens viden udnyttes i
arbejdet med softwaren efter forsk-
ningsprocessens struktur (Watt Bool-
sen, 2006; Watt Boolsen, 2008). 

Vi beskriver i det følgende forsk-
ningsprocessens i 4 trin: (1) problem og
viden, (2) planlægning, (3) dataind-
samling eller datakonstruktion og (4)
analyse, konklusion, perspektivering.

Trin 1: problem og viden. Her tilby-
der NVivo refleksioner over det mest
centrale i et forskningsprojekt – dvs. at
forskningsspørgsmålet og den metode,
man vælger at belyse det med. Sorte-
ring af viden, arbejdet med forsknings-
processens forskellige dele, integration
af ideer og processer, refleksion over
delresultater med videre sker via NVi-
vos forskellige faciliteter. 

NVivo hjælper med til at holde orden
på et projekts mange dele, mange data og
tanker. Men man skal fortælle program-
met, hvordan der skal holdes orden, sys-
tematiseres osv. Det er en myte, at pro-
grammet i sig selv kan analysere. Men
overblik over data, systematiseringer af
forskelle og ligheder danner indledende
trin i analyseprocessen. På det indledende
trin i en undersøgelse kan anvendes de
model- og visualiseringsteknikker, som
NVivo indeholder og der åbnes op for re-
fleksion over sammenhænge i projektet. 

Forskningsprocessens 2. trin: plan-
lægning. Her tilbyder NVivo mulighed

for refleksioner om fastlæggelse af vi-
denskabelig strategi, fordi den måde
som data lægges ind i softwaren på,
har betydning for den måde, data sene-
re kan analyseres på. Det bliver tyde-
ligt, at det er egenskaber ved teorien,
der deduktivt bestemmer målingerne
på data. Det er i denne fase ikke datas
karakteristika, der skal være determi-
nerende, men når det nævnes skyldes
det, at studerende og forskere ofte la-
der sig forføre af programmets mange
faciliteter, hvorved datas karakteristika
kan komme til at determinere den fort-
satte bearbejdning og systematisering
med sløring af betydningen af et teore-
tisk stillads til følge.

Refleksion over samspillet mellem
teori og data med udgangspunkt i små
afgrænsede delmængder af data kan
anbefales i et projekts indledende faser. 

Mange forholder sig ofte induktivt
og eksplorativt til kvalitative data. En
induktiv kodning kan føre til flere hun-
drede kodninger, hvilket kan blive
svært at håndtere. Alternativt er en de-
duktiv fortolkning fra starten. Ved en
deduktiv kodning skal der anvendes
mere tid i forberedelsesfasen, men for-
delene er at analyserne bliver mere
overskuelige og nemmere at gennemfø-
re. Ulempen er naturligvis, at relevante
mulige alternative kodninger overses.
I den videre analytiske proces er forde-
len at så få variable giver overblik på et
højere analytisk niveau – og dermed
faciliterer inddragelse af andre konkur-
rerende teorier. 

Hvad angår forskningsprocessens
3. trin: dataindsamling. Her tilbyder
NVivo kodning og kodemuligheder.
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Dette er dét centrale element i analyse-
processen, hvad enten der arbejdes
med et elektronisk analyseprogram el-
ler med papir og blyant, fordi det er
her forskerens konkrete definitioner af
temaer genereres. Overordnet er der
tale om en organisering af data, som
tillader, at vi stiller spørgsmål til data.
Her træffes afgørende beslutninger for

analysemuligheder og konklusioner,
fordi forskeren definerer koderne. Som
eksempel på en analysestrategi og på
hvilke kodninger, der førte frem til
analysetemaer, henvises til hierarkier
af organisering, så som root node –
child node – child of child node, se
tabel 1 (Overgaard, Grufstedt Kjeld-
gaard, & Egerod, 2012). 

Analyserne kan hermed dokumenteres
og afprivatiseres så mellemregninger an-
skueliggøres til gavn for andre forskere.
Dokumentationen kan have en stor pæ-
dagogisk betydning og derigennem får
det en væsentlig effekt på validiteten ud
fra et ideal om intersubjektivitet via fæl-
lesskab om kodningsprocesserne. 

En af de store fordele ved at anven-
de NVivo er, at det tillader mulighe-
den for at integrere data – enten inte-
gration af flere datatyper med det
formål at belyse forskellige sider af
projektet eller integration af forskelli-
ge datatyper med henblik på interme-
todisk kontrol.

Tabel 1. Analysetemaer med brug af NVivo 9 

Root node Child node Child of child node
01 Transition to illness 01.01 Life and work before illness

01.02 Initial contact with healthcare system
01.03 Reason for admission
01.04 Illness acceptance 
01.05 Cause of illness
01.06 Treatment

02 Transition to LVAD 02.01 LVAD decision
02.02 LVAD implantation
02.03 Intensive care after LVAD

03 Life with LVAD 03.01 Physical adjustments to LVAD 03.01.01 Care and technology
03.01.02 Physical ability and work

03.02 Psychological adjustments to LVAD
03.03 Waiting for HTX

03.02.01 Coping and work
03.02.02 Illness perception
03.02.03 Self-concept

03.03 Social adjustments to LVAD 03.03.01 Social life, network and work
03.03.02 Role adjustments

04 Life with HTX 04.01 Physical adjustments to HTX
04.02 Psychosocial adjustments to HTX
04.03 Outpatient clinic/Improvements 

Forkortelser: LVAD, left ventricular assist device; HTX, heart transplantation.
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Hvad angår forskningsprocessens
4. trin: analyse, konklusion og evt. per-
spektivering tilbyder NVivo overskueli-
ge modeller, der er baseret på såvel de-
duktive som induktive tænkemåder.
Der kan arbejdes med analyseteorier
som narrativ analyse, Grounded Theo-
ry, argumentationsanalyse, diskursana-
lyse og casestudier. Uanset forskerens
præferencer tilbyder NVivo mange mu-
ligheder til den forsker, der inspireres af
visuelle teknikker. Endelig giver NVi-
vos systematik mulighed for at formu-
lere og besvare andre relevante spørgs-
mål: Hvad viser analysen også? Hvilke
dele har ikke været tænkt ind i pro-
blemformuleringen? Hvad er overras-
kende? 

Analysearbejdet før og efter brug af NVivo
Man kan stille spørgsmålet: Hvordan
arbejder man i processen ’før’ og ’efter’
NVivo?

Ved analysearbejdet før brug af NVi-
vo kommer refleksion på banen. For-
skeren må kende sine data – evt. gen-
opfriskes interviewguide – data genhø-
res og data transformeres til tekst. Man
genererer analyseenheder, hvortil man
kan opstille ’memoes’, som rummer
faktaoplysninger og relationer fx mel-
lem informanter. Herefter kan man
opstille nogle hovedkategorier/nodes,
som ’pastes’ over til underkategorier og
herunder til nye kategorier. Det er én
måde at starte på, vel vidende at fors-
keren skal forholde sig åben i analyse-
faserne. På den måde genereres temaer
i analysefasen, hvilket giver overblik. 

Ved analysearbejdet efter NVivo be-
høves overvejelser om, hvordan den

ønskes ift. præsentation af resultater.
Programmet kan bruges til at vise dis-
plays i tabelform og relationer mellem
enheder og citater etc. Men undersøgel-
sens fund kan også overføres til word-
eller excelfiler og viderebearbejdes ud
fra egne ønsker, hvor kun fantasien
sætter grænser. Projektets konklusioner
skal være tydelige. 

Aktuelle problematikker 
indenfor forskning i sygepleje
I det følgende opstilles problematikker
indenfor sygeplejeforskning, der beret-
tiger brugen af NVivo.

Righoldighed 
Fra 1980’erne og til nu er mennesket
som subjekt kommet i fokus i sund-
hedsvæsenet. Intentionen har været at
sætte «Patienten i centrum», og dette
fremgår af mange hensigtserklæringer
om både praksis, forskning og kvali-
tetsudvikling (Le Grand, 2007; Malter-
ud, 2011). Det er ikke lykkedes at ope-
rationalisere intentionen tilstrækkeligt
og medinddragelse kommer nu som et
stærkt ønske fra patienterne selv. De
ønsker at blive inddraget i egen pleje og
behandling, og forskning og patientbe-
retninger vidner om manglende oplevet
medinddragelse (Færch & Harder,
2009). 

Idealet er et dynamisk patient-syge-
plejerske samspil, hvor patienten delta-
ger i dagligdagsaktiviteter relaterede til
egen pleje og behandling, samt deltager
i beslutningsprocesser vedrørende egen
sygdom og livssituation (Færch & Har-
der, 2009). Dvs. mange aktuelle data,
indsamlet i sygeplejen, kan være af
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kvalitativ karakter med indput fra så-
vel patienten som dennes pårørende.
NVivo egner sig netop som redskab til
fænomenologisk eller hermeneutisk
forskning, hvor relationer mellem man-
ge typer af datakilder sættes i spil, og
hvor der er brug for avancerede kvali-
tative analyser. Desuden kan NVivo
efterkomme kravet om, at kvalitativ
forskning skal være systematisk og
transparent både i begrundelse og i fa-
serne i analysearbejdet.

Indenfor forskning i sygepleje om og
med mennesker og deres pårørende går
tendensen imod at benytte metodetri-
angulering og mixed methods (Crab-
tree & Miller, 2013; Creswell & Plano
Clark, 2011; Lorensen, 1998). Trian-
gulering betyder, at der anvendes flere
datatyper og/eller flere teoretiske per-
spektiver, teoritriangulering, og brug af
flere metoder i forbindelse med at be-
svare en given problemstilling (Crab-
tree & Miller, 2013; Creswell & Plano
Clark, 2011). Med NVivo er det enkelt
og hurtigt at sammenligne koderne på
tværs af flere typer af data fra fx inter-
views, observation og tekstanalyse.
Programmet NVivo giver forskeren
mulighed for at bevare overblikket ved
at systematisere kvalitative analyser på
tværs af empiriformer og giver derfor
en lettere adgang til empirisk righol-
dighed i analyserne. 

Validitet 
Sygeplejefaget er et bredt fag, der be-
står af et konglomerat af mange hjæl-
pediscipliner, hvor faget kan siges at
bygge på viden fra fire videnskabelige
hoveddiscipliner: sundhedsvidenskab,

naturvidenskab, humanvidenskab og
samfundsvidenskab. Sygeplejeforsknin-
gen i Norden er endnu i sin vorden,
men med et stigende krav til datagene-
rering og kvaliteten af analyser, hvortil
NVivo kan benyttes. Her var tidlig et
fokus på kvalitative data i sygeplejevi-
denskab og forskning (Lorensen, 1998)
og kvalitative analyser udfordres jævn-
ligt, fordi der ikke er lige så faste regler
for analyseprocessen, som i kvantitativ
forskning. 

Ved præsentation af undersøgelsens
resultater kan spørgsmålet stilles: Er
det nu også gyldigt, hvad der er fundet
ud af? Er det rigtigt, hvad der bliver
konkluderet? Kunne man være kom-
met til andre fund? Her kommer vi ind
på validitetskriteriet. Overordnet er der
tale om to parametre: generering af vi-
den og teknologisk bearbejdelse. Der er
forskellige muligheder for at tjekke va-
liditeten i kvalitative analyser og der-
med hæve kvaliteten. Englænderen
Gaskell foreslår at anvende (Bauer &
Gaskell, 2000) triangulering – refleksi-
on og dokumentation, hvilket netop
NVivo kan assistere med. 

Dokumentation 
Dokumentation af analyser ses som et
stigende krav i peer – reviewed kvalita-
tive videnskabelige artikler. Det er altid
en kvalitet i et projekt at kunne doku-
mentere, hvad der er gjort, og hvad der
er foregået i alle forskningsprocessens
faser. Hvordan er data udvalgt? Hvor-
ledes er analysen foregået? Her er pro-
grammet NVivo et brugbart redskab,
som gør det nemt at dokumentere.
Man kan hurtigt gå frem og tilbage i
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analysefasen og finde frem til, hvor et
specifikt udsagn stammer fra. 

Samarbejde
Yderligere en fordel ved NVivo er, at
det er lettere at samarbejde forskere
imellem, hvilket ses som en trend in-
denfor forskning bl.a. i multicenterpro-
jekter, men også er relevant i forhold til
det dagsaktuelle behov for forskning
og udvikling på tværs af professioner
og sektorer. Forskeren kan foretage
selvstændige analyser af data for sig,
for derefter sammen med en kollega at
reflektere over de gennemførte analy-
ser. Derefter ’merges’ analyserne til en
ny version i NVivo. Herved valideres
analyserne ved fælles refleksivt arbejde
ud fra et kriterium om intersubjektivi-
tet og dermed efterprøves subjektivitet
i tråd med en hermeneutisk forsknings-
tradition. 

Åbenhed 
Kun en lille andel personer indenfor
fagområdet sygepleje skal forske pro-
fessionelt, men også klinikere kan let
lære brugen af NVivo til eksempelvis
udviklings- og kvalitetsarbejder. Vi har
erfaring for, at selv ikke forskeruddan-
nede sygeplejersker, der har genereret
data i klinisk praksis, har haft stor
gavn af at bruge NVivo, når blot den
teknologiske hurdle overvindes med
vejledning i opstarten. I akkrediterings-
sammenhæng er der produceret store
mængder data, som med fordel kan ind-
drages i et lokalt udviklingsorienteret
perspektiv. Der findes introduktions-
bøger og kurser om brugen af pro-
grammet, som er let tilgængelige (Bin-

derkrantz & Bøgh Andersen, 2011)
samt CAQDAS hjemmeside (http://
www.surrey.ac.uk/sociology/research/
researchcentres/caqdas).

Datamæthed
I kvalitativ forskning diskuteres opnå-
else af datamæthed (Crabtree & Miller,
2013) og der ses en tendens i kvalitativ
forskning til, at antallet af interview-
personer øges, hvilket kan undre, da
det ikke burde være kvantitet, men
kvalitet af analyserne der afgør data-
mætheden. Sjældent diskuteres ’for-
skermæthed’ eller nærmere ’forsker-
træthed’. Med NVivo undgås forsker-
træthed, fordi forskeren kan checke sig
selv undervejs i analysefasen – over-
blikket bevares og det frigiver psykisk
energi. 

I NVivo kan man via automatiserede
analyser yderst hurtigt producere over-
ordnede bud på tendenser og sammen-
hænge i et empirisk materiale. Derved
mindskes den psykiske anstrengelse
forbundet med at bevare elasticiteten i
forskerens tilgang til sin empiri. Det
kræver simpelthen mindre arbejde at
lege med empirien end det gør med an-
dre teknologier så som papir og blyant,
post-it eller overstregningstuscher. Som
resultat har vi i praksis en mere nysger-
rig og åben forskningsproces med en
forskning, der alt andet lige er tro mod
empirien. 

Sygeplejeforskning, 
analysesoftware og 
videnskabsteori 
Spørgsmålet om validitet og kvalitet i
krydsfeltet mellem sygeplejeforskning
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og brug af NVivo giver anledning til vi-
denskabsteoretiske overvejelser. For er
elektronisk understøttet kvalitativ ana-
lyse ikke blot gammel vin på nye flas-
ker? Det spørgsmål diskuteres ved at
sætte de hidtil nævnte karakteristika
ved NVivo software i relation til hen-
holdsvis fænomenologiske-, hermeneu-
tiske- og kritisk teoretiske validitetsfor-
ståelser.

Fænomenologisk validitet og NVivo
Ovenfor er problematiseret eksempler
på henholdsvis righoldighed, åbenhed
og samarbejde om forskning. Eksem-
pler på kardinaldyder i en fænomeno-
logisk forskningstradition (Husserl &
Biemel, 1958). Der er ligeledes givet ek-
sempler på, hvorledes NVivo konkret
faciliterer en tilgang i tråd med disse
dyder, hvilket som ekstra gevinst un-
derstøtter, at forskeren undgår at blive
træt og bevarer psykisk energi til at
være legende, fordomsfri og åbent eks-
perimenterende i længere tid end ved
anvendelse af ældre analyseredskaber.

Hermeneutisk validitet og NVivo
En af de særlige styrker ved NVivo er
som nævnt, at det giver overblik, hvil-
ket er en forudsætning for at «have
helheden i hovedet», når man analyse-
rer delene. Hermeneutisk validitet be-
står primært i at se delen som del af en
helhed i tråd med princippet om den
hermeneutiske cirkel (Figal, 2007). Det
fordrer både bredde og dybde i en ana-
lyse, og de følgende karakteristika, der
er eksemplificeret i artiklen, er konkre-
te eksempler på sammenhæng mellem
del og helhed. Hertil kommer frisættel-

sen af psykisk energi for at komme
hurtigt i stemning, dvs. frem til at ’have
helheden i hovedet’ efter en pause.

Kritisk teoretisk validitet og NVivo
Kritisk teori dækker over en række
forskellige og til dels modstridende til-
gange til forskningsprocessen. I en Fou-
cault’sk tradition (Les mots et les cho-
ses de michel foucault: Regards critiqu-
es 1966–1968) lægges vægt på studiet
af små spor i diverse skæve afkroge af,
eller arkæologiske lag i, sociale syste-
mer. Det kan være i den sammenhæng
ses som et kvalitetstegn i forskningen,
hvis man inddrager forskellige typer
data, og for at skabe overblik over et
righoldigt datagrundlag, er NVivo her
et brugbart værktøj. 

I en kritisk teoretisk tradition er der
generelt en interesse for praksis. Inter-
ventions- og handleperspektiver kan
derfor ses som kvalitetskriterier. Ende-
lig findes i kritisk teori en interesse for
det irrationelle, hvorfor studier af fx
konnotationer bliver interessant. Dette
kan fx i NVivo undersøges via en hur-
tig test af, hvilke ord som optræder
sammen og hvor ofte. 

De mere kvantitative sider af NVivo
er velegnede til undersøgelse af generel-
le associationer mellem eksempelvis
oplevelsesfænomener og magtmanifes-
tationer. Hvis fx. et behandlings- og
plejetiltag til demente som «skærm-
ning» optræder sammen med discipli-
nerende ord; er det så udtryk for om-
sorg eller straf? Hvis rehabilitering
nævnes i sammenhæng med økonomi,
er det så et fagligt begreb eller et øko-
nomisk-politisk begreb? 
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Konklusion
Den ny teknologi vil fremover bringe
nye og anderledes programmer, som
skal bruges og udfoldes. Men et elek-
tronisk softwareprogram som NVivo
eller andre programmer ændrer ikke på
de grundlæggende kriterier for validi-
tet. Heldigvis er det netop flere af de
traditionelle kvaliteter ved kvalitativ
forskning, der kan udfoldes og udvikles
via NVivo-understøttelse i analysepro-

cessen: Righoldighed, validitet, doku-
mentation, samarbejde, åbenhed, min-
dre forskertræthed, kreativitet, over-
blik og konnotationsfølsomhed bliver
alt sammen lettere at opnå. Det betyder
i sig selv, at forskeren kommer længere
inden for en given tidsramme, og at
forskningens kvalitet dermed – i prak-
sis – højnes ved teknologisk understøt-
telse. 
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