
  

Case study

case study subst. /ˈkeɪsˌstʌdɪ/

grundig undersøkelse av ett isolert tilfelle, kasusstudie

(Kunnskapsforlaget, Stor engelsk-norsk ordbok)

case study (case study) forskningsmetode der man 
studerer detaljert et “tilfelle” (en viss person, en viss 
gruppe osv.) for å kunne formulere hypoteser for 
videre undersøkelser osv.

(Kunnskapsforlaget, Engelsk-norsk medisinsk ordbok)



  

Spesifikke eller generaliserende studier

● Spesifikt for et bestemt tilfelle

● Generalisere over flere tilfeller, trekke allmen 
innsikt ut fra ett eller flere tilfeller

● Eventuelt begge deler



  

Ett eller flere tilfeller (cases)

● Hva er felles?
● Representativitet ved det ene eller flere tilfeller
● Kontrollert variasjon i forutsetninger: 

Eksperiment med studie av flere tilfeller
● Flere → minimere faren for bias, men garanterer 

ikke generell gyldighet!
● Ett: Billigere, mindre tid og innsats kreves; for å 

fange opp få, men viktige tilfeller; pilot-studie



  

Integrert (embedded) eller holistisk 
tilnærming

● Hver oppgave som studeres er en egen analyseenhet:
● Hvis flere: Integrert, samle-studie, fler-

oppgavestudie: Sammenhenger
● Hvis bare én: Holistisk studie, også hvis flere 

personer utfører samme oppgave



  

Forskningsspørsmål og hypoteser

● Formålet ved studiet – hva er vi interessert i å finne 
ut?

● Antagelser om studieobjektet – hva venter vi å 
finne?

● Til sammen: Indikerer hvilke tilfeller, hvilke 
datakilder, og hvordan analysere funnene



  

Velge tilfeller (cases) å studere

● Ta hva en har for hånden når ett tilfelle er nok, så 
som ved pilotstudie

● Ellers velge med omhu: Hvem, hvor, 
representativitet; mange → oppveie litt mangel her

● Eventuelt bruke masseundersøkelse for å sortere 
mellom tilfeller å studere



  

Datainnsamling – hvilke typer data og 
hvordan høste dem

● Datakilder og spørsmål
● Intervju, observasjon, loggdata, arkivalia, 

systemdokumentasjon, m.m.
● Hva vi leter etter → hvilke kildetyper; flere → 

belyse fra ulike vinkler → sterkere
● Datainnsamling

● Intervjuspørsmål og -rettledning, 
observasjonsoppgaver og -spørsmål, m.m.



  

Analyse og tolkning

● Case studies er ressurskrevende → få prøvetakinger
● Kvalitative data, ofte ikke generaliserbart, snarere 

tendenser i materialet; tabellarisk fremstilling
● Passer dataene med hypotesen? Er det noe mønster i 

dataene som kan brukes til å lage en modell (= en 
forenklet fremstilling) som beskriver funnene? 
Andre forklaringer?

● Kvantitative data til å belyse andre sider ved 
studieområdet



  

Rapport, dokumentasjon

● Mer kvalitative data – mer fortellende og 
argumenterende fremstilling

● Tematisk eller kronologisk ordning av data
● Velg gode eksempelhistorier og intervjusitater
● Igjen, andre forklaringer? Hvorfor likevel ikke? 

Uavgjort?
● Vær ærlig om begrensninger! Lær av kritikk!



  

Uformelle studier – eller uformelle 
observasjoner?

● "Lettvektutgaven" for forundersøkelse og 
etterarbeid, og for sjekk underveis, tilbakemelding

● Heller ofte enn lenge



  

...


	Lysbilde 1
	Lysbilde 2
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Lysbilde 5
	Lysbilde 6
	Lysbilde 7
	Lysbilde 8
	Lysbilde 9
	Lysbilde 10
	Lysbilde 11

