
 

Kursplan för Kvalitativa metoder 
Qualitative Methods 

7,5 högskolepoäng 

Kurskod: FHS0022 

Utbildningsnivå: Forskarnivå 
 

Huvudområde: Företagsekonomi 
 

Betygsskala: FOG Engradigskala (G Godkänd) 
 

Inrättad: 190130 
 

Inrättad av: Institutionsstyrelsen 
 

Gäller från: vecka 36, 2019 
 

Behörighet: Antagen som doktorand vid svenskt eller utländskt lärosäte. 
 

All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning 
för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen 
 
 
BESLUT OCH RIKTLINJER 
Kursen är en av kurserna inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) och 
är rekommenderad inom Forskarskolan Management och IT (MIT). Övriga doktorander kan 
gå kursen i mån av plats. 

 

MÅL 
Att utveckla en förståelse för 

 
• vad kvalitativ forskning är 
• vilka datainsamlings och analysmetoder som är lämpliga för vilka ändamål samt hur 

de används 
• hur kvalitativ forskning rapporteras och bedöms 

Känna till och kunna tillämpa grunderna i olika datainsamlings och analysmetoder, och 
grundläggande praktiker för kodning av data inom kvalitativ forskning. 

Utveckla kännedom om grundläggande etiska överväganden i samband med kvalitativ metod 
och vetenskapligt arbete. 



 

INNEHÅLL 
• Kvalitativa metoder och forskning 
• Grundad teori 
• Kodningspraktiker och analyserande av data 
• Insamlingspraktiker av data såsom observation och skuggning 
• Etnografiskt fältarbete, studier och metoder 
• Intervjuandets konst och dokumentation av intervjuer 
• Narrativ analys 
• Forskning genom fallstudier 
• Skrivande och publicerande av kvalitativt arbete 
• Forskningsetik och ansvarsfull forskning 

 

UNDERVISNING 
Seminarier, föreläsningar, presentationer, inlämningar, skrivna reflektioner, grupparbete. 
Undervisningen sker på engelska. 

 

EXAMINATION 
Kursen kräver aktiv medverkan i kursens seminarier, och examineras genom skriftliga 
individuella uppgifter och gruppuppgifter. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och 
medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt 
pedagogiskt stöd från universitetets samordnare. 

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade 
i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning 
eller avstängning från studier under en begränsad tid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Syllabus for Qualitative Methods 
Kvalitativa metoder 

 
7,5 credits 

 
Course code: FHS0022 

 
Education cycle: Third cycle 

 
Main field of study: Business Studies 

 
Grading system: FOG One-grade scale (G pass) 

 
Established: 190130 

 
Established by: The Department Board 

 
Applies from: week 36, 2019 

 
Entry requirements: 

 
Admitted as a PhD Student at an institute of higher education in Sweden or abroad. 

Proficiency in English. 

Responsible department: Department of Business Studies 
 
 

DECISIONS AND GUIDELINES 
The course is one of the courses within the SUBS programme (Stockholm Uppsala Business 
Studies) and it is also recommended within the Research School Management and IT (MIT). 
Other PhD Students can start the course if there are spots available in the course. 

 

LEARNING OUTCOMES 
To develop an understanding of 

 
• what qualitative research is 
• what data collection and analytical approaches are available and how they are used 
• how qualitative research is reported and assessed 

The students should develop knowledge about and be able to practice the basics of different 
data collection techniques and analytical strategies, and be able to perform basic coding 
techniques for qualitative research. 

Students should develop knowledge about the basic ethical considerations involved in 
qualitative research and scientific work. 



 

CONTENT 
• Qualitative methods and research 
• Grounded Theory 
• Coding practices and analyzing data 
• Practices of collecting data such as observation and shadowing 
• Ethnographic field work, studies and methods 
• The art of interviewing and documentation of interviews 
• Narrative analysis 
• Case study research 
• Writing and publishing qualitative work 
• Responsible research and research ethics 

 

INSTRUCTION 
Seminars, lectures, presentations, assignments, written reflections, group project work. The 
course is given in English. 

 

ASSESSMENT 
The course requires active participation in seminars, and is examined with written individual 
and group assignments. 

If there are special reasons for doing so, an examiner may make an exception from the method 
of assessment indicated and allow a student to be assessed by another method. An example of 
special reasons might be a certificate regarding special pedagogical support from the 
University´s disability coordinator. 

Uppsala University does not accept cheating or plagiarism. Suspected incidents of cheating or 
plagiarism are reported to the Vice-Chancellor, who may issue a formal warning to the 
student or suspend the student from studies for a certain period. 

NOTE: Only completed courses can count toward a degree. 
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