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Sammanfattning 
 

Vi har genomfört en undersökning på miljökontoret i Linköping som ansåg sig ha vissa 

problem med ECOS, ett databassystem som används för ärendehantering. 

 

Syftet med vår undersökning är att presentera en teori kring användandet av 

ECOS på miljökontoret i Linköping samtidigt kommer vi att genomföra denna 

undersökning med grundad teori så som Glaser beskriver den. 

 

Vi har valt att arbeta med grundad teori (GT), en metod som utarbetades gemensamt av 

Barney Glaser och Anselm Strauss. De två gick sedan skilda vägar och anser sig båda 

företräda GT men olikheter finns på viktiga punkter. Glaser anses ligga närmast den 

ursprungsmetod som publicerades i boken The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 

Qualitative Research utgiven 1967. Vi har tagit del av konflikten och beslutade oss för att 

hela vägen följa GT beskriven av Glaser. Det skulle bli en riktig utmaning att försöka 

genomföra metoden så renlärigt som möjligt. Vi bestämde oss för att ha följande öppna 

frågeställning när vi inledde vår undersökning: 

 

Hur använder sig de anställda på miljökontoret i Linköping av ECOS? 

 

Det datamaterial som vi har analyserat har bestått av anteckningar över det som vi ansett vara 

väsentligt i intervjuer, observationer och dokument. Slutresultatet i en undersökning 

genomförd med GT blir en teori som genererats ur de data som har samlats in i olika 

omgångar. Teorin beskriver inte data, den är grundad i data. 

 

Beskrivningen av problemområdet och resultatet som kommit ur de data vi insamlat ligger till 

grund för den teori som vi anser kan fungera på området och vi formulerar den så här: 

 

En tydlig, aktuell och dokumenterad information kring rutiner, ansvar och 

utbildning styr användandet av databasen mot det gemensamt uppsatta målet. 
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1 Inledning 
När vi inledde vårt uppsatsarbete var vi överens om att vi ville visa på användarens roll inom 

informatiken. Vi har båda lång arbetslivserfarenhet och har under många år själva varit 

användare av olika system och har genom detta sett en del möjligheter och begränsningar. 

Detta har gjort att vi mest intresserar oss för användaren och dennes upplevelse, förståelse och 

användning av informationssystem.  

 

Vi började med att undersöka vad som gjorts tidigare inom detta område. Det mesta vi hittade 

som skrivits kring användare, var ur testningssynvinkel. Vi ville få fram en mer nyanserad 

bild av användaren. Nästa steg var att hitta någon med behov av en undersökning som 

lämpligt studieobjekt för vår tänkta undersökning. En förfrågan till miljökontoret i Linköping 

gav ett positivt svar. Där såg man vissa problem med ECOS, ett databassystem som används 

för ärendehantering. De hade precis inlett ett arbete för att försöka förbättra användandet. Vår 

studie passade väl in som ett komplement i detta arbete. 

 

Ett vanligt upplägg för en undersökning är att besvara en i förväg uppställd frågeställning och 

uppfylla ett bestämt syfte som kan vara att bekräfta eller förkasta en teori. Men vi ville göra 

en undersökning som skulle ge oss möjlighet att arbeta explorativt, en kvalitativ forskning av 

deskriptiv karaktär. Vår nyfikenhet ledde oss till grundad teori (GT). Vid vår första 

handledning diskuterade vi detta upplägg och fick gehör hos vår handledare. Efter vårt första 

möte med ledningen på miljökontoret, som inte preciserade sina problem, var vi ännu mer 

klara över att detta var ett passande sätt att genomföra vår undersökning på. 

 

1.1 Målgrupp 

Målgruppen för vår uppsats är förutom personalen på miljökontoret (MK) i Linköping också 

lärare och medstudenter vid IS/SVP, Institutionen för datavetenskap på Linköpings 

Universitet. 
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1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att presentera en teori kring användandet av ECOS på 

miljökontoret i Linköping och samtidigt kommer vi att genomföra denna undersökning med 

grundad teori så som Glaser beskriver den.  

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen består dels av en beskrivning av hur en undersökning med GT kan genomföras 

enligt Glaser, dels av en undersökning gjord enligt detta förfarande. För att göra det tydligare 

att det är två delar har vi separerat vissa delar som gäller själva undersökningen, dess resultat 

och vår diskussion. Detta har också gjort att vissa rubriktexter kan uppfattas som långa. 

 

Inledningen består av en bakgrund till uppsatsen och undersökningen. I kapitel 2 har vi 

beskrivit hur Glaser anser att en studie med GT skall genomföras. I kapitel 3 finns en 

beskrivning av studieområdet MK. Kapitel 4 beskriver hur vi metodiskt har genomfört vår 

undersökning på MK. De resultat som undersökningen på MK gav beskrivs i kapitel 5. Efter 

detta kommer kapitel 6 som innehåller vår diskussion kring den teori som är resultatet av vår 

undersökning på MK. Kapitel 7 innehåller vår diskussion kring GT och användandet. Vi 

avslutar vår uppsats med ett slutord och sedvanlig källförteckning.  

 

Vår tanke är att läsaren som främst är intresserad av undersökningen på MK och det resultat 

den gav endast ska behöva läsa kapitel 1, 3, 5 och 6. Om läsaren är intresserad av GT och vill 

se hur en undersökning kan genomföras med hjälp av metoden är kapitel 1, 2, 4 och 7 mer 

intressanta. Då kan kapitel 3, 5 och 6 fungera som exempel för att göra det hela mer tydligt. 
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2 Metoden grundad teori  

2.1 Metodval 

Vi har valt att arbeta med GT, en metod som utarbetades av Barney Glaser och Anselm 

Strauss. På 60- och 70-talet arbetade de två sida vid sida tills Strauss 1990 skrev boken Basics 

of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques tillsammans med 

Juliet Corbin. Detta gjorde att det uppträdde en splittring och de två gick skilda vägar men 

kallar båda sin väg GT. Olikheter finns på viktiga punkter som exempelvis hur kodningen 

skall utföras. I vårt förarbete har vi tagit del av den här konflikten (Glaser 1992) och bestämt 

oss för att följa Glasers linje. Jan Hartman (2001) har jämfört båda och han har konstaterat att 

Glaser är den som ligger närmast ursprungsmetoden som publicerades i boken The Discovery 

of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research utgiven 1967. Även Alvesson 

uttrycker det, fast på ett annat sätt �Glaser vill hålla kvar metodologins ursprungliga renhet, 

under det att Strauss i viss mån orienterar sig mer i närheten av andra metodströmningar�. 

(Alvesson 1994, s 94) Starrin skriver att GT har utarbetats detaljerat och med omsorg av 

Glaser. (Starrin 1997) 

 

Hartman skriver: �Ingen livskraftig metod framkommer om man velar mellan de två 

varianterna.� (Hartman 2001 s 41) Vi valde att följa GT beskriven av Glaser hela vägen. Vi 

tyckte att det skulle bli en riktig utmaning att försöka genomföra metoden så renlärigt som 

möjligt. 

 

2.2 Metodbeskrivning enligt Glaser 

GT är en empirinära metod. Den är pragmatisk, d v s till social nytta. Metoden anses vara den 

gyllene medelvägen mellan induktiva och deduktiva metoder. (Glaser 1967, Hartman 2001) 

Glaser kallar det själv för en induktiv-deduktiv mix, en induktiv metod där det förs in 

deduktiva element. (Hartman 2001, Glaser 1978) 

 

En kvantitativ undersökning kan göras som inledning till den kvalitativa undersökningen. 

Glaser skiljer mellan kvalitativ analys och kvalitativ forskning. En kvalitativ analys kan 

genomföras på kvalitativa och kvantitativa data. (Glaser 1992) Glaser säger att kvalitativa 

data är mer lämpat för att studera komplexa företeelser och processer. Området som 
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undersöks styr detta. GT är en explorativ metod, det testas inte en hypotes utan ur de data som 

samlas in genereras en teori. Det innebär att avslöja och upptäcka grundläggande sociala och 

strukturella processer. När ordet teori nämns tänker vi ofta på stora mäns teorier, men Glaser 

är helt övertygad om att det inte behövs ett geni för att generera en användbar teori. (Glaser 

1967)  

 

Metoden GT innebär att gå in i en undersökning så förutsättningslöst som möjligt. Glaser 

säger att en forskare aldrig kan vara som ett oskrivet blad. Han har ett perspektiv som hjälper 

honom att se relevanta data och abstrahera signifikanta kategorier för sin granskning av data. 

(Glaser 1967) Undersökningen styrs av ett intresse för den och för en grupp av människor och 

deras agerande. Den frågeställning som inleder undersökningen är således öppen och bred t ex 

Hur upplever nyblivna pappor sin situation? GT ger möjligheten att låta en mer specifik 

frågeställning eller problemställning växa fram under tiden undersökningen genomförs. Detta 

gör att undersökningen ligger nära det undersökta området och blir därför mer intressant för 

personerna i det undersökta området. (Glaser 1967, Hartman 2001) 

 

Slutresultatet i en undersökning genomförd med GT blir en teori som generats ur de olika data 

som har samlats in i olika omgångar. Teorin beskriver inte data, den är grundad i data. (Glaser 

1967) Första kriteriet för en rätt genererad teori är relevans; den skall verkligen beskriva det 

den är tänkt att beskriva. Andra kriteriet är funktion; en teori är värdelös om den inte kan 

användas i praktiken. Det sista kriteriet är modifierbarhet; teorin kan genomgå en förändring 

genom att nya data samlas in. Teorin kan inte likställas med sanningen, att generera en teori är 

en kontinuerlig process av modifiering. (Hartman 2001, Glaser 1967, Glaser 1992) 

 

Teorin som utvecklas kommer att vara av typen mellanteori. Den ger varken allmänna 

förklaringar till samhället i sin helhet eller beskriver relationer mellan några få egenskaper. 

Den beskriver ett område som består av fenomen som är gemensamma för en grupp av 

människor eller i vissa fall gemensamma för alla. (Glaser 1967, Hartman 2001) 

 

Teorin kan vara såväl faktisk som formell. Den faktiska teorin berör ett speciellt område, 

oftast en grupp av människor och beskriver hur de upplever sin situation. En formell teori 

berör mer begreppsliga relationer och är frikopplad från ett bestämt område. Det handlar om 

fenomenen själva. Båda är generaliserande och talar allmänt om olika företeelser. Den 
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formella är mer generell. Det handlar om hur undersökningen läggs upp ifrån början. För att 

göra en faktisk teori mer generell kan den undersökningen genomföras på flera liknande 

områden. (Glaser 1967, Hartman 2001) 

 

Teorier kan även indelas i teorier om enheter eller processer. En teori om en enhet är något 

statiskt. Hur människor som tillhör en viss grupp t ex uppfattar sin situation och hur de 

hanterar denna. När det handlar om en process, så handlar det om något föränderligt som sker 

över en tid. Det finns oftast två eller fler framträdande stadier. (Glaser 1967, Hartman 2001) 

 

2.2.1 Urval 

Hur görs då det första urvalet? Ändamål och relevans är de viktigaste aspekterna vid urvalet. I 

exemplet med de nyblivna papporna så kontaktas en mödravårdscentral där forskaren frågar 

om det skulle kunna finnas en familj, en pappa som skulle vilja ställa upp för en första 

intervju. Efter det styrs urvalet av idéer som genereras ur de data som har samlats in. Det finns 

ett deduktivt inslag i det teoretiska urvalet. Genom jämförelse härleder man grupper och nya 

frågor, som i sin tur används för att generera nya data. Den intervjuade pappan är medlem i ett 

kollektiv där flera nyblivna pappor finns. Detta kallas för ett teoretiskt urval. (Hartman 2001) 

 

Syftet med urvalet är att få fram kategorier, egenskaper och samband. Detta skall göras 

systematiskt och det teoretiska urvalet är drivkraften. Det teoretiska urvalet görs utifrån 

teoretiska avväganden och de är enbart grundade i de data som redan har samlats in. (Glaser 

1967, Hartman 2001) 

 

Det första urvalet görs ofta genom att minimera skillnaderna mellan grupperna. Så kan det 

snabbt komma fram grundläggande kategorier och deras egenskaper. Sen maximeras 

skillnaden, då undersöks kategorier och egenskaper i sin största möjliga vidd. Det växlas hela 

tiden mellan de två fortlöpande genom undersökningen beroende på vad för sorts data som 

krävs. (Glaser 1967, Hartman 2001) 

 

2.2.2 Datainsamling 

Datainsamling sker mest genom intervjuer. Intervjuerna skall helst inte spelas in på band 

enligt Glaser (1998). Att spela in intervjuer skulle ge en för stor mängd data, och hantering av 

dessa data skulle ta för lång tid. Detta bromsar processen. Inspelningen bromsar även 



Att sätta fingret på problemet � en undersökning enligt grundad teori 
 

6 

forskarens förtroende för sin egen utveckling av kreativitet och känslighet. Naturalistiska 

observationer är en annan möjlig metod som kan genomföras kontinuerligt medan forskaren 

är ute på fältet och gör t ex sina intervjuer. Att läsa olika former av dokumentation eller att se 

på video är också möjligheter. (Hartman 2001, Glaser 1998) �All is data�. (Glaser 1998, s 8) 

Allt det som kan hjälpa till att generera teorin är data. Både kvantitativa och kvalitativa data 

kan användas inom GT men Glaser föredrar kvalitativa data. (Glaser 1998) 

 

2.2.3 Memon och dagbok 

Under hela tiden undersökningen pågår förs det minnesanteckningar, memon över alla idéer, 

associationer och tankar som man får under datainsamling och kodning. I memon antecknas 

alla tankar som forskaren vill bli av med för att inte dessa ska påverka datainsamling och 

kodning. Det är oundvikligt att tankar skenar iväg medan man kodar, kör bil eller försöker 

sova och då skriver man av sig för att rensa hjärnan. Forskaren kan fortsätta att koncentrera 

sig på data. Detta bidrar också till forskarens teoretiska känslighet (se 2.5.5). Det finns inga 

regler för hur memon ska skrivas. De är privata och till för forskaren. Det är anteckningar som 

håller undersökningen på rätt spår. De gör även att den framväxande teorin fångas in. (Glaser 

1998) Hur forskningen har genomförts, vilka val som gjorts och när, kan forskaren skriva ner 

i dagboksanteckningar. (Glaser 1967) 

 

2.2.4 Analysmetod 

Den beskrivs som en komparativ analys av ett speciellt slag. Dataanalysen görs fortlöpande 

när data samlas in och sker genom så kallad kodning. (Glaser 1967) En kod är ett begrepp för 

en observation som kommer fram ur data. Glaser förespråkar en rad-för-rad kodning. (Glaser 

1998) Medan man läser data ställs hela tiden frågan: Vad ser jag pågå här?, Vad gör 

människor?, Vad händer? Det letas efter ord, fraser som beskriver enskilda fenomen, 

incidenter. Från de olika fenomenen formar man ett överliggande begrepp. Med andra ord är 

syftet med kodning att summera, gruppera och sortera begrepp ur data. Beroende på var 

forskaren befinner sig i arbetsprocessen så ger analysen olika delar av teorin. (Glaser 1967, 

Hartman 2001, Glaser 1998) 

 

När ett begrepp kodas fram så jämförs det med de som har kommit fram tidigare. Ett fenomen 

eller en incident kan bara användas en gång och begreppet som kodas fram kan bli en 

kategori, egenskap eller relation. Koden placeras där den passar bäst. Skulle den också behöva 
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ingå på en annan plats så måste det finnas en liknande incident eller fenomen i andra data. När 

kategorier, egenskaper och relationer framträder tydligare så finns möjligheten att göra en ny 

kodning av data och nya jämförelser. (Glaser 1967, Hartman 2001, Glaser 1998) 

 

2.2.5 Teoretisk känslighet 

Vartefter undersökningen fortskrider utvecklas forskarens förståelse för det undersökta 

området, vilket är förklaringen till att resultatet från intervjuer och observationer ändrar sig 

över tid. (Glaser 1998) En teoretisk känslighet för det som undersöks utvecklas också genom 

att hela tiden växla mellan att analysera data och att samla in data. (Glaser 1967, Hartman 

2001) 

 

2.2.6 Mättnad 

Glaser beskriver en teoretisk mättnad. Inga ytterligare koder kommer fram som inte redan har 

fått en plats i teorin. En kategori är mättad när nya data inte längre påverkar kategorins 

egenskaper. Genom att maximera skillnader i urvalet kan en forskare få reda på om han har 

nått den mättnad som behövs i just den fas undersökningen befinner sig i. (Glaser 1967) 

 

2.3 Arbetsprocess enligt Glaser 

Processen börjar genom att forskaren bestämmer sig för ett mer eller mindre begränsat 

område, vanligen en grupp människor. Forskaren skall gå in i området med en bred och 

allmänt hållen frågeställning. Data förser även forskaren med frågor om problemet och 

riktlinjer hur data skall samlas in så att frågorna blir besvarade. (Glaser 1998) 

 

2.3.1 Fas 1: öppna fasen 

Undersökningen börjar med den så kallade öppna fasen. Den första kontakten med området 

ger det första datamaterialet. Man analyserar som vi har beskrivit ovan. Ur kodningen kan det 

komma fram kategorier eller egenskaper som tillhör kategorier. De koderna kallas för faktiska 

koder, de står antingen för en kategori eller för en egenskap. Egenskaper beskriver en kategori 

som i sin tur beskriver, skiljer, förenar och organiserar koderna. Det finns två sorter av 

kategorier, dels sådana som påträffas direkt i datamaterialet, dels sådana som forskaren själv 

konstruerar med utgångspunkt i data. Både kategori och egenskap är indicerade av data, de är 
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inte data i sig. De lever ett eget liv när väl data har gett upphov till dem. (Glaser 1967, Glaser 

1998) 

 

En kategori har mening för just den grupp som ingår i undersökningen. I den öppna fasen är 

meningen att hitta så många kategorier som möjligt. Genom att hela tiden fortsätta med att 

samla in data så uppstår nya kategorier och de som redan har hittats fylls med fler egenskaper. 

Den öppna fasens slut närmar sig när inga nya kategorier kommer fram och de som finns har 

fyllts med begrepp så att de är tydliga. Det uppstår en mättnad. Det innebär inte att det inte 

senare, under kommande faser, kan uppstå nya kategorier. De antecknas i så fall i memon och 

de ska mättas under den analys där kategorin kom fram. Efter analysen skall forskaren se om 

den nya kategorin kan passa eller inte. (Glaser 1967, Hartman 2001) 

 

2.3.2 Fas 2: selektiva fasen 

Sen påbörjas den selektiva fasen. Genom att titta på alla kategorier träder det fram en som 

verkar stå centralt, en kärnkategori. Detta är en kategori som står central i materialet och det 

är lätt att hitta relationer till de andra kategorierna. För att den skall kunna kallas kärnkategori 

måste den förekomma ofta i data. Det tar längre tid att mätta en sådan kategori, den 

förekommer hela tiden i data och det tillförs hela tiden egenskaper till den så att förståelsen av 

vad den innebär växer. Kärnkategorin beskriver det centrala problemet i materialet. Det är 

viktigt att en kärnkategori uttrycker en problematik som även för andra områden kan vara 

intressant. (Glaser 1967, Glaser 1998, Hartman 2001) 

 

De andra kategorierna sorteras nu så att de skall vara relaterade till kärnkategorin. Saknas 

relationen tas de inte med utan läggs åt sidan. Datainsamlingen börjar på nytt, på samma sätt, 

men den är mer riktad till de kategorier som är kvar, urvalet blir mer selektivt. Forskaren 

försöker att mätta dem med egenskaper. (Glaser 1967, Hartman 2001) 

 

2.3.3 Fas 3: teoretiska fasen 

Den tredje fasen kallas för den teoretiska. I den försöker forskaren att ta reda på hur de olika 

kategorierna är relaterade till varandra, Glaser kallar de relationerna för hypoteser eller 

teoretiska koder. Urvalet riktar sig då mot de personer som kan ge information om detta. 

Kategorierna kan samlas i en modell där det även anges hur de är relaterade till varandra. 

(Glaser 1967, Hartman 2001, Glaser 1998) 
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2.3.4 Fas 4: sortering 

Den sista fasen kallas sortering och är det sista skeendet i genererandet av en grundad teori. 

Sorteringen av memon går till så att de läses igenom flera gånger. De jämförs inbördes och 

med modellen (se fig. 1) och ur den framstår ett teoretiskt ramverk. Det kommer upp idéer hur 

kategorierna är organiserade och vilka relationer de har till varandra. Glaser tycker att det 

avgörande inte är var man börjar utan att man börjar. Under sorteringen kan det visa sig att 

det saknas en del i teorin. En kompletterande datainsamling som syftar till att fylla de 

bristande delarna kan då genomföras. (Glaser 1967, Hartman 2001, Glaser 1998) 

 

2.4 Verifiering och generalisering 

Glaser är tydlig, teorigenerering är det viktigaste, men ställer det inte i motsats till verifiering. 

Han menar att för mycket ansträngning har lagts på verifiering. Verifieringen skall stå till 

tjänst för teorigenereringen. Källan för teorin är empiriska data och de utvinns genom analys. 

Verifiering av teorin kan ske men i så fall av en annan forskare och inte med hjälp av GT. 

(Glaser 1967) �� evidence and testing never destroy a theory, they only modify it. A theory�s 

only replacement is a better theory�. (Glaser 1967, s 28)  

 

Generaliseringen är inte viktig i första hand. Det som är viktigt är att teorin är relevant för det 

område den växte fram ur. En mer generell teori kan växa fram om man från början har en 

frågeställning som lämpar sig för det. Eller så kan man genomföra GT på andra liknande 

områden. All teori skall växa fram ur data och den appliceras inte på andra områden än där 

den har genererats fram. (Glaser 1967, Hartman 2001) 

 

2.5 Metodkritik 

Kritik mot metoden GT är svår att redovisa utan att ta hänsyn till konflikten som fanns mellan 

de två upphovsmännen. Båda beskriver GT på sitt sätt och det har inte fastslagits vad som ska 

betecknas som GT. Officiellt har Strauss aldrig svarat på Glasers anklagelser att inte följa GT 

medan Glaser anses ha fortsatt att utveckla den ursprungliga idén. Enligt vårt sätt att se finns 

det två strömningar inom GT, enligt Strauss och enligt Glaser. Båda har ursprungsboken som 

bas. 
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Alvesson (1994) påpekar att undersökningen lätt kan hamna i tolkningar som är sunt förnuft. 

Det är lätt att misslyckas med att säga något originellt, att säga något nytt.  

 

Det starka pragmatiska inslaget gör att stor vikt läggs på praktisk användbarhet. Kritikerna 

hävdar att forskningen på detta sätt reduceras till hjälpgumma åt praktikerna. (Alvesson 1994) 

Denna risk förstärks av att Glaser vill att teorin skall vara lätt och ledigt förståelig för 

sociologer, studenter och signifikanta lekmän, så även språket anpassas till aktörsnivå. (Glaser 

1976) Alvesson påpekar att det är svårt att komma till högnivåteorier. �Vetenskap är inte 

enbart systematiserat sunt förnuft.� (Alvesson 1994, s 75) 

 

I den komparativa analysen bryts sambandet där begrepp hade sitt ursprung, händelser lösgörs 

ifrån sin kontext och knyts till kategorier så som forskaren bestämmer. Alvesson finner detta 

vara en nackdel. Han säger: �Det är som om man skulle analysera musik genom att undersöka 

hur personer talar om och uppfattar enskilda toner (�incidenter�); man skulle på det sättet 

aldrig kunna komma fram till det väsentliga, nämligen melodin.� (Alvesson 1994, s 86) 

 

2.6 Källkritik 

Litteraturen som vi mest har använt oss av är skriven av Barney Glaser, den är även 

producerad i ett bolag styrt av honom själv. Den svenska litteratur vi har använt blandar oftast 

Glaser och Strauss åsikter utan att alltid ta ställning till vilket man föredrar eller så utvecklas 

en egen tolkning. Vi har använt de delar vi klart och tydligt kunnat härleda till Glaser. Av den 

anledningen har vi valt bort t ex Starrin (1997). Han säger att metoden han använder i sin bok 

Along the Path of Discovery: Qualitative Methods and Grounded Theory är �in the spirit of� 

GT och lägger till egna begrepp till metoden. (Starrin 1997, s 29) 
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3 Beskrivning av studieområdet 
MK bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågorna i Linköping. I tillsynsarbetet ingår information, 

rådgivning, inspektioner, provtagningar, utredningar och mätningar. Inom dessa områden 

deltar man också i läns- och landsomfattande projekt. I kommunen påverkar MK aktivt det 

övergripande miljöarbetet. Arbetet styrs av ett åttiotal författningar. Miljönämnden ger MK 

befogenheter så att det kan ställa krav på kommunens företag och invånare för att få fram 

åtgärder och förbättringar. Miljönämnden - en politiskt tillsatt myndighetsnämnd � har till 

uppgift att följa utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågor i kommunen, skydda 

kommunens invånare mot olika slag av störningar samt främja god hälsa och bra miljö. 

Genom att satsa mycket på t ex information så arbetas det även förebyggande. Detta är riktat 

direkt till företag och allmänheten.  

 

På MK är 31 personer anställda. Det finns en miljöchef och en biträdande miljöchef, fyra 

personer utgör den administrativa personalen, resten är inspektörer verksamma inom de olika 

delområdena. Miljökontoret arbetar efter en verksamhetsplan som årligen revideras och 

godkänns av miljönämnden. Ur verksamhetsplanen får varje inspektör en personlig planering 

över det som skall göras under året. Genom nyckeltal håller inspektören och ledningen 

kontroll över hur verksamhetsplanen genomförs. Ett nyckeltal uttrycker ett tal som har 

angivits i kontorets verksamhetsplan. Talet innebär en konkret arbetsuppgift för en inspektör, 

t ex antalet inspektioner av pizzerior som skall göras ett visst år. 

 

Enligt MKs verksamhetsplan delas arbetet upp i fem stora områden: miljöskydd, livsmedel, 

hälsoskydd-inne, hälsoskydd-ute och administration. Vår uppfattning är att indelningen är 

ännu större, det finns t ex djurskydd och avlopp som nämns som grupper för sig. 

 

På webbsidan (http://www.linkoping.se/miljo/) som är riktad till allmänheten, beskrivs 

följande arbetsområden: miljöskydd, hälsoskydd, djurskydd, livsmedel, kemikalier och avfall. 

Miljöskydd innebär att MK har mer eller mindre kontakt med de ca 1200 företagen i 

kommunen för kontroll eller diskussion om aktuella miljöproblem. Krav kan ställas på 

företagen. Det lagliga stödet finns framförallt i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och miljöskydd. Hälsoskyddet skyddar hälsan mot olika störningar som buller, 

radon, fukt/mögel, luftföroreningar eller kalla bostäder. MK har även flera mätstationer inne i 
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stan och på landet för att mäta luftkvalitet. Innemiljön på skolor och daghem är ett viktigt 

arbetsområde. Ärenden påbörjas ofta efter anmälan från allmänheten. MK organiserar också 

radonmätning. 

 

Inom djurskydd har man tillsyn över både sällskapsdjur och djur i kommersiell djurhållning. 

Regelbundna kontroller görs. Livsmedelstillsyn är till för konsumenten. Det kontrolleras 

hygien, redlighet och märkning. Det finns en mängd olika lagar som stödjer denna 

verksamhet. Enskilda människor och vår miljö behöver skydd mot kemikalier. Därför 

bedrivs tillsyn inom olika områden, främst vid tillverkning/upptappning och användning av 

kemikalier för framställning av varor/produkter. Dessutom inspekteras detaljhandel t ex 

avseende hantering, förvaring och märkning. MK har hand om tillsynen på avfall, 

hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, farligt avfall och sådant avfall som omfattas av 

producentansvaret (förpackningar, returpapper), däck samt elektriska och elektroniska 

produkter. 

 

Olika lagar kräver att inspektioner skall göras regelbundet och den bransch som är föremål för 

det står för kostnaderna. 

 

3.1 Datasystem 

För att underlätta arbetet är datorn ett centralt redskap. Alla har en personlig dator och 

använder ECOS, ett databassystem för ärendehantering. Häri lagras alla objekt och dess 

ärenden/händelser. Ett objekt kan t ex vara Universitetssjukhusets bassäng, ett ärende kan 

vara ombyggnationen av reningsanläggningen. Händelsen är inspektionen av den nya 

anläggning och prov på badvattnet. Vidare används ECOS för all diarieföring d v s all 

inkommande post registreras. Så även post som inte direkt är knuten till ett objekt eller 

ärende. Såväl inspektörerna som den administrativa personalen lägger till och tar bort 

information i ECOS. Det finns två behörighetsnivåer. De flesta har den allmänna 

behörigheten. Två personer på administrationen har behörighet som databasadministratör, d v 

s att de kan komma åt databasen via Access och den vägen ta ut material från databasen.  

 

Supporten fås av ett företag som heter Tekis (http://www.tekis.se/). Utvecklingen av 

programmet kan påverkas för små saker direkt genom supporten. De stora frågorna tas via en 
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användarförening som är ett självständigt organ men tätt knuten till Tekis. Där avgörs vilka 

utvecklingar av programmet som skall genomföras. Ca 50 av 100 kommuner som använder 

ECOS är medlemmar där. 

 

Det andra systemet är Agresso, ett faktureringssystem som används i hela Linköpings 

kommun. Agresso och ECOS är i viss mån sammankopplade. Personalen har i övrigt tillgång 

till Internet Explorer, e-post och Microsoft Office. 
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4 Genomförande av undersökning på miljökontoret 
Här beskriver vi hur vi praktiskt har gått tillväga vid vår undersökning. Under hela 

genomförandet har vi gått tillbaka till metodlitteraturen för att söka stöd för de olika 

momenten och för att se att vi verkligen följer Glasers beskrivning av metoden. 

 

4.1 Undersökningens start 

Vi började vår undersökning med att titta på MK:s webbsida och vi hade ett möte med 

ledningen och ECOS-ansvarig. Under det mötet pratade vi om ECOS och våra funderingar 

om hur undersökningen skulle kunna gå till. Efter mötet kände vi att ledningen gett oss fria 

händer att utforma undersökningen. Det var en av anledningarna till att vi ville använda GT. 

Vi bestämde oss för att ha följande öppna frågeställning när vi inledde vår undersökning: 

 

Hur använder sig de anställda på miljökontoret i Linköping av ECOS? 

 

Vi blev väl mottagna på MK och fick fritt tillträde att vistas där och fri tillgång till det vi 

kunde tänkas vilja se i form av dokument rörande ECOS och tillgång till själva ECOS med de 

data som fanns däri. Vi började med att bilda oss en uppfattning om ECOS genom att gå in i 

programmet och studera hur det var uppbyggt och vad som möter användaren. För att bättre 

kunna förstå intervjupersonerna när de pratade om användandet av ECOS tyckte vi oss 

behöva denna kunskap. Vid mötet med ledningen hade vi fått ett antal dokument som rörde 

upphandlingen av ECOS. Vi bestämde oss för att inte läsa dessa utan vänta tills vi såg behov 

av det. Detta gjorde vi för att inte låta oss påverkas av det i våra inledande intervjuer eftersom 

vi var intresserade av hur personalen upplevde saker och ting. 

 

4.2 Urval 

Efter att ledningen informerat personalen om vår undersökning utsåg ECOS-ansvarig fem 

personer till vår första intervjuomgång. Dessa var knutna till olika verksamhetsgrenar på MK 

och gav den bredd i urvalet som var önskvärd i utgångsläget. För att få ytterligare bredd i 

undersökningen tittade vi också i den information och dokumentation kring ECOS som 

personalen har tillgång till. När undersökningen fortgick styrdes urvalet av det som kom fram 

i analyserna av data. Analyserna gav upphov till nya frågor som gjorde att vi vände oss till de 
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personer där vi trodde oss kunna hitta data som rörde just dessa frågor. Detta gjorde att vi 

också fick djup i undersökningen. I hela undersökningen intervjuade vi 10 personer. Några av 

dessa pratade vi med flera gånger.  

 

4.3 Memon och dagbok 

Från första dagen av vårt arbete förde vi ett dagboksdokument där vi noterade vad vi gjort och 

lite kort om tankar kring arbetet och hur vi tänkte fortsätta. Dagbokens text var ganska lång de 

första dagarna för att sedan bli kortare ju längre undersökningen pågick. Vid sidan om denna 

dagbok förde vi ett särskilt memondokument som innehöll tankar, idéer och resonemang som 

dök upp när vi analyserade de data vi fick fram från olika ställen. Vi började föra dessa 

memon efter att vi tittat i ECOS första gången. Det blev naturligt att göra så eftersom vi direkt 

såg ett behov att minnas det vi såg och tyckte om programmet. Våra memon bestod av många 

frågor som dök upp och resonemang om mönster i data. Både dagbok och memon har varit 

stöd i vårt iterativa arbete på det sättet att vi flera gånger har gått tillbaka till dessa för att se 

hur vi tolkat data just vid det tillfället. 

 

4.4 Datainsamling 

De data som vi har analyserat har bestått av anteckningar över det som vi ansett vara 

väsentligt i intervjuer, observationer och dokument (t ex verksamhetsplan, protokoll, manual, 

personalinformation). Vi började notera dessa i ett datadokument redan efter första mötet med 

ledningen. Så fort vi tyckte att något var relevant för undersökningen noterade vi det i 

dokumentet. Denna insamling av data fortgick hela tiden vi var på plats på MK. Dessa 

anteckningar har sedan analyserats kontinuerligt. Detta  analysarbete beskrivs senare. 

 

4.4.1 Intervjuer 

Intervjuerna var ostrukturerade, det vill säga att personen fick prata fritt om sina tankar kring 

arbetet med ECOS. Vi kunde ställa inledande eller följdfrågor för att hålla samtalet igång. 

Båda var vi med under intervjuerna och växlade mellan att föra en dialog och att anteckna. 

Efter varje intervju sammanställdes våra anteckningar i datadokumentet. Våra frågor har 

preciserats vartefter, beroende på vad som framkommit under tidigare analyser. Det gjorde vi 

för att försöka få så mycket data som möjligt för att kunna mätta de kategorier som växte 
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fram. Intervjuerna har tagit 30-60 minuter beroende på hur mycket personen velat prata. Om 

något behövde förtydligas vände vi oss direkt till den person det berörde. Detta skedde utanför 

intervjuerna.  

 

4.4.2 Observationer 

Förutom intervjuer gjorde vi observationer. Dessa kunde vara att vi tittade i ECOS eller på 

dokument. Det hände även under intervjuerna att personer visade oss saker i ECOS för att 

förtydliga något. Det kunde också vara något vi sett eller hört under dagen på MK. Vi 

noterade i datadokumentet det som vi ansåg vara relevant för vår undersökning. 

 

4.5 Analysarbetet 

Analysen av data gjordes genom kodning. Vi började med denna kodning efter första studien 

av ECOS. Då analyserade vi även det vi noterat i datadokumentet efter första mötet med 

ledningen. Kodningen gick till så att vi läste igenom de data vi hade och letade efter begrepp 

och fraser som kunde indikera fenomen och företeelser. Till en början noterade vi dessa i 

memon tillsammans med våra tankar om de idéer och frågor som dök upp. Efter några 

analysdagar började vi istället att föra in dessa begrepp och fraser i ett eget exceldokument för 

att ha dem samlade och få en bättre överblick. Samtidigt försökte vi dela in dem i grupper 

efter hur de verkade höra samman. Dessa grupper bildade kategorier som vi benämnde efter 

det som var gemensamt för koderna i den. Denna kodning gjorde vi sedan varje dag som vi 

hade nya data att analysera.  

 

Vartefter kategorierna växte sig starkare tyckte vi att ett tydligt mönster visade sig. Ganska 

snart kunde vi se en kärnkategori som verkade vara det centrala problemet. Nästa steg var att 

välja bort de kategorier som inte hade någon relation till kärnkategorin. Den fortsatta 

kodningen inriktades nu på att mätta och bekräfta de kategorier som var kvar. Hela 

kodningsprocessen var iterativ vilket innebar att vi gick tillbaka i data och kodade igen för att 

nå mättnad. Under arbetets gång har vi kodat om data till andra kategorier vartefter vår känsla 

för den framväxande teorin har utvecklats. 

 

Under tiden som vi kodade och analyserade uppstod ideliga diskussioner om tolkningar och 

idéer om mönster. Då försökte vi komma ihåg att växla till memondokumentet för att skriva 
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av oss. Det kunde också hända att vi under analysen gick tillbaka till data, dagboken eller 

tidigare memon för att se hur data såg ut och hur vi hade resonerat kring dem. 

 

4.6 Teorigenerering 

När kodningen av alla data var avslutad övergick vi till att sortera våra memon. Sorteringen 

gick till så att vi skrev ut vårt memondokument och klippte i bitar. Vi tog bort de bitar som 

inte var relevanta och sparade de som rörde kategorier och relationer mellan dessa. Bitarna 

sorterades sedan i grupper efter vilken kategori eller relation de handlade om. För att tydligare 

visa hur kategorierna var relaterade till varandra gjorde vi också en relationsmodell med en 

kortare förklaring till relationerna. 

  

De sorterade memonbitarna var det som vi sedan använde som underlag i skrivandet. 

Skrivandet gick till så att vi utgick från de sorterade bitarna och började skriva ner vad de 

berättade om kategorier och relationer. Vi började direkt med det stora problemet, 

kärnkategorin, och fortsatte med de andra kategorierna via de relationer som visat sig. Allt 

detta fick formen av en beskrivning av de problem som personalen på MK ställs inför i sitt 

arbete med ECOS. Vi har också gått tillbaka till koder och data för att där hitta tydligare 

beskrivningar för kategorier och relationer. När skrivandet var avslutat formulerades en teori 

som kan fungera på problemet. Allt detta beskrivs i resultatet av vår undersökning. 
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5 Resultat av vår undersökning på miljökontoret 

5.1 Grunden till vår teori 

Det som kommer fram ur data är en otydlig styrning som genomsyrar det mesta som rör 

ECOS. Det finns brister i dokumentation, information, utbildning och rutiner. Det är oklart 

vem som har ansvar för olika saker, vad olika begrepp ska innebära, hur saker ska göras och 

varför. Många olika uppfattningar cirkulerar beträffande ansvar för ECOS och det finns en 

okunskap inför andras och sitt eget ansvar. Vi upplever inget gemensamt ansvar för ECOS, 

alla kör sitt race. 

 

5.1.1 Intern styrning 

Allt detta återspeglas i att målet med ECOS är oklart för många bland personalen. Det finns 

olika åsikter om vem ECOS är till för och varför valet föll på det systemet. Ett annat system 

passade bättre enligt vissa och det verkar som om motiveringen till systemval inte framgått 

tydligt för alla anställda. Vi har en känsla av att problemet egentligen är något annat än 

ECOS. Man har trott sig kunna lösa det med ett datasystem, som istället sätter fingret på det. 

 

Det är oklart vem som bestämmer rutiner, ger direktiv och vilken information som gäller 

beträffande ECOS. Vi upplever inte att miljökontoret jobbar som en helhet utan det är grupper 

som jobbar vid sidan av varandra. Men ett gemensamt databassystem kräver ett gemensamt 

handlande. Verksamhetsgrupperna jobbar på olika sätt och hoppas på att ECOS-gruppen ska 

hitta ett bra sätt att använda ECOS. För detta har inte ECOS-gruppen några bestämda 

riktlinjer eller mål. 

 

Verksamhetsgrupperna har stor frihet i att bestämma sina rutiner och dessa kan också ändras 

lätt. De olika grupperna ställer krav på rutiner i och kring ECOS så att de får ett stöd för just 

sin verksamhet. Personalen konstaterar att det behövs fler bestämda rutiner men åsikterna om 

vilka är många. Det finns arbetsmoment som inte är nedtecknade och uppfattningen finns att 

man fått överta vissa arbetsmoment från andra sedan införandet av ECOS. Inspektörerna 

använder olika delar i ECOS olika mycket och på olika sätt. Kansliet nyttjar ECOS till 

diarieföring och detta gör man i princip på samma sätt som tidigare i brist på andra direktiv. 

Diarieföring är detsamma som posthantering och tidigare gjordes detta i två olika system. 
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Det finns en allmän förvirring angående begrepp. I ECOS finns begreppen diarienummer och 

diarieplan som inte har något med varandra att göra vilket kan ge upphov till förvirring. På 

grund av begreppsförvirringen tolkas information olika och vissa tar inte del av den alls. En 

vanlig förklaring till att den exempelvis inte läses är att tiden inte räcker till, den prioriteras 

bort. Det upplevs som att det är för mycket information att ta till sig. Mycket av den ges 

muntligt och dokumenteras bristfälligt eller inte alls. Samtidigt vill alla bli informerade. 

Personalen är mycket verbal, diskussionsbenägen och vill  ha tillgång till information.  

 

Vad saker betyder och hur begrepp tolkas varierar mellan grupper och individer. Betydelse av 

begrepp kan också ändras inom gruppen vilket leder till att betydelsen inte ses som så viktig. 

En egen tolkning och användning av begrepp verkar vara det vanligaste. Denna 

begreppsförvirring leder till att inmatningen i databasen blir inkonsekvent och gör det svårt att 

söka i databasen. 

 

Personalen ser att inmatningen i ECOS ger upphov till problem men vet inte hur det ska lösas. 

Istället fortsätter man som tidigare och hoppas på att någon annan, ECOS-ansvarig eller 

ECOS-gruppen, ska hitta en lösning. Det har varit problem med vissa delar av samkörningen 

mellan ECOS-Agresso sedan start utan att det åtgärdats. Detta har inneburit fler arbetsmoment 

mot tidigare som tar tid. 

 

Det är tydligt att det saknas kunskap kring hur en databas är tänkt att fungera. Den 

bakomliggande tekniken förklaras inte alltid. ECOS är ett stort databassystem med många 

möjligheter som inte utnyttjas, t ex hjälpfunktionen, statistik och direktkopplingar av mallar. 

Kunskapen om sambandet mellan att koppla samman olika data med varandra i databasen och 

att kunna söka på ett tillfredsställande sätt finns inte hos hela personalen. Medvetenheten 

varierar stort om hur viktig inmatning och kopplingar är.  

 

Manualen till ECOS är odaterad och inte uppdaterad sedan start. När nya versioner av 

programmet kommer är de ändringar som gjorts noterade på papper som kopieras till 

personalen. Det finns inget samlat dokument med instruktioner för användandet. 

Dokumenthanteringen är mycket olika från person till person som pärmar, egna arkiv etc. 

Vissa dokument är svåra att hitta, t ex manual till ECOS. Det är svårt för användaren att själv 

hitta lösningar i ECOS bl a för att hjälpfunktionen inte är inkopplad och instruktionstexterna i 
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ECOS är otydliga och svårförståeliga. Den information som personalen har tillgång till 

angående ECOS via ett speciellt informationskonto är rörig, inaktuell information blandas 

med aktuell. Osäkerheten kring aktualiteten av dokument och information gör det också svårt 

för användaren att lita på det som faktiskt finns. 

 

5.1.2 Personalen och ECOS 

Personalen ställer rimliga krav på ECOS, informationen skall hittas lätt och systemet skall 

alltid vara tillgängligt. Det uttrycks önskan och behov av strängare styrning och rutiner, 

begränsning och en rensning i systemet. Det finns olika behov av utbildning och önskemål om 

olika inlärningstekniker. Den ojämna kunskapen kring ECOS beror delvis på upplärning 

genom faddersystem där fadderns sätt att använda ECOS förs vidare. Flera har uttryckt att de 

är självlärda vilket ytterligare begränsar kunskaperna kring möjligheter och risker i 

användandet av ECOS. Att kunna söka med hjälp av olika vägar i ECOS är en viktig punkt 

som en del av personalen inte har tillräcklig kunskap om. 

 

Personalen beskriver en oklarhet kring vem och vad ECOS är till för. Det finns olika 

uppfattningar om varför ECOS infördes och vad som är viktigt i användandet. Det finns olika 

uppfattningar kring vilken roll olika personer har i hanteringen av ECOS. Personalen påpekar 

att det är svårt att ta ut uppgifter ur ECOS och har uppfattningen att det inte går att lita på 

uppgifterna.  

 

Det påtalas att ett visst motstånd har funnits hela tiden till ECOS och samtidigt uttrycker alla 

det som positivt att ECOS införts. Det finns en stor önskan om självständighet som yttrar sig i 

att helst vilja lösa saker själv men vi ser inget riktigt kritiskt seende på det egna handlandet. 

Samtidigt ställs det krav på andras användande och på ECOS och det finns tydliga åsikter 

kring hur andra arbetar med ECOS. Det uttrycks som att man borde� eller man gör� istället 

för vi borde� och vi gör... Det pratas om grupperingar och mycket lite om samarbete för att 

skapa en enhet. 

 

Vi kan se en trygghet hos den personal vi mött beträffande sin yrkesroll, alla är mycket 

hjälpsamma och verbala. Personalen är entusiastisk och nyfiken inför vår undersökning. 

Det uttalas ett behov av att kunna arbeta koncentrerat, självständigt och ha kontroll över det 

som skall göras. En återkommande fras är att alla kör sitt eget race eller gör efter eget huvud. 
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Uttalanden är generaliserande, det spekuleras och det finns förutfattade meningar och aningar. 

Konsekvenser ses men personalen bryr sig inte tillräckligt. 

 

Vi ser en klar fokusering på det egna arbetet och en loj inställning till problemlösning. 

Mycket görs på mitt sätt så att jag har nytta av det jag för in i ECOS. Inga problem upplevs 

som direkt akuta utom driftstopp som gör att det inte går att utföra arbetet. Flera påtalar brister 

men jobbar inte aktivt för att få en lösning. Detta kan bero på brist på tid och intresse. Det 

förväntas lösningar på problem sedan en person har fått ansvaret för datorerna och ECOS. Det 

finns en medvetenhet om problemen men det ställs inga krav på när de ska vara åtgärdade.  

 

Det positiva med ECOS är en central möjlighet för informationslagring och en bättre 

möjlighet att söka information och att få överblick över de ärenden som är aktuella. Införandet 

av ECOS har lett till att det nu finns ett system för diarieföring och att årsfakturering fungerar 

mycket enklare. Det sparas tid t ex genom att man kan ha all information i sin dator vilket ger 

mindre spring till arkivet. Anteckningsmöjligheter är generösa och det finns en nästan 

obegränsad möjlighet för informationslagring. Kanslipersonalen på MK är beroende av dator 

för att kunna genomföra sitt jobb, andra anser telefonen som det viktigaste arbetsredskapet. 

 

Alla ser fördelar med ECOS och många är nöjda med systemet i sin helhet.  Men på grund av 

många driftstopp finns det en anti-ECOS-stämning som även beskrivs som upprorsstämning, 

irritation och att ECOS är ett laddat ämne. Det finns funderingar kring hur mycket dessa 

driftstopp kostar. Strular är ett ofta använt ord. Det finns en besvikelse på systemet och vissa 

upplever att de är maktlösa i sin påverkan på systemet, det upplevs som att man har ingen 

röst. Även andra brister konstateras som att det saknas begreppsval, kopplingar i databasen, 

inmatning av prover. I det praktiska arbetet anses det att systemet är segt, ger långa väntetider, 

det finns problem med tillgänglighet och att systemet ger upphov till extra arbetsmoment som 

gör t ex faktureringen krånglig.  

 

Den otydlighet som finns kring verksamheten vad gäller begrepp, dokumentation, rutiner, 

ansvar och utbildning tacklar personalen med att konstatera faktum och köra sitt eget race.   

Problemen i ECOS löses genom att vara självständig, fokuserad på sitt eget jobb, lösa sina 

egna problem, begränsa sina behov av ECOS (lära sig det man behöver) och att göra sina egna 

prioriteringar i ECOS. Lösningar görs individuellt eller i självständiga smågrupper 
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(verksamhetsgrupper). Alla har utvecklat olika syn på användandet och har olika 

inmatningsstrategier. Det förs egen statistik på olika sätt, egna bevakningssätt av ärenden, 

egen diarieföring. Saker skjuts framför sig och det genomförs en egen prioritering, alla 

medger att de ligger efter på något sätt. 

 

5.1.3 Extern styrning 

Leverantören erbjuder generösa utvecklingsmöjligheter. Större utvecklingar styrs via en 

användarförening som är ett självständigt organ men den utför ändå en del uppdrag åt 

leverantören. Användarföreningen består av drygt 50 kommuner som är användare av ECOS. 

Genom denna kan anslutna miljökontor påverka utvecklingen av ECOS. Användarföreningen 

styrs av eldsjälar och det finns hos personalen på MK olika uppfattningar hur stor 

påverkningsmöjligheten är. En uppgradering innehåller även utvecklingsbitar man själv inte 

har bett om eller är i behov av. Det finns inget gemensamt sätt att arbeta på miljökontor i 

landet utan alla jobbar olika. Ändå ska man samsas om en gemensam utveckling av ECOS. 

Det uttalas på MK en önskan om mer nationell enhetlighet. Vi har inte sett någon 

utvecklingsplan eller mål för användarföreningen. 

 

Supporten upplevs som positiv och snabb. På det tekniska planet är datasystemen styrda av 

LK-data, kommunens egen organisation. Kopplingen Agresso-ECOS finns enbart i Linköping 

vilket kan påverka användarföreningen när det gäller prioritering av lösningen på de problem 

som berör detta. 

 

Verksamheten är lagstyrd, det finns krav från livsmedelsverket, allmänheten, jordbruksverket 

och miljönämnden. En verksamhetsplan görs upp för varje år och den ligger till grund för en 

personlig planering hos alla inspektörer. Även ekonomiska ramar styr verksamheten och det 

finns krav på att få in en del intäkter. De krav personalen känner är att uppfylla de nyckeltal 

som är uppställda i verksamhetsplanen. 
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5.2 Sammanfattning med relationsmodell 

Lagar, förordningar, miljönämnden och de ekonomiska ramar kontoret tilldelas är det som 

miljökontoret baserar sin verksamhet på. Det här kallar vi extern styrning av verksamheten för 

att visa att det är något som miljökontoret inte direkt kan styra. 

 

Verksamheten baseras på denna externa styrning. ECOS är ett hjälpmedel i verksamheten och 

styrs därför av samma verktyg som verksamheten i sin helhet. Dokumentation, information, 

utbildning, rutiner och ansvar är verktyg för den interna styrningen. Det vi har sett i vår 

undersökning redovisar att det finns brister i styrningen och dess verktyg. 

 

Denna brist har gett upphov till egna problemlösningar hos personalen. Detta egna 

användande påverkar i sin tur ECOS eftersom det inte är lika hos alla. När personalen märker 

att ECOS inte fungerar som de vill eller förväntat sig påverkas deras inställning till ECOS. 

Otydligheten i information, utbildning, ansvar, dokumentation och rutiner gör också att alla 

har sin uppfattning om ECOS och hur det ska användas. Personalens uppfattningar och 

inställningar till ECOS påverkar sättet att använda systemet. Det finns inga tydliga 

gemensamma direktiv för hur ECOS ska användas. 

 

ECOS styrs också externt av den utveckling som sker via användarföreningen. De brister som 

finns i dokumentation och information vad gäller utvecklingen av ECOS gör att personalens 

uppfattningar och egna lösningar ytterligare späds på. Allt detta gör att ECOS inte används på 

ett sätt som är tänkt för en databas och följden blir att den heller inte fungerar som en databas. 

Det går inte att få ut tillförlitliga uppgifter när inmatningen inte sker enligt samma riktlinjer. 
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Figur 1: Relationsmodell miljökontoret 

 

5.2.1 Teori 

Beskrivningen av problemområdet och resultatet som kommit ur de data vi insamlat ligger till 

grund för den teori som vi anser kan fungera på området och vi formulerar den så här: 

 

En tydlig, aktuell och dokumenterad information kring rutiner, ansvar och utbildning 

styr användandet av databasen mot det gemensamt uppsatta målet. 

 

Personalens 
uppfattning av 
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Egna problem-
lösningar i och 
kring ECOS 

Extern 
styrning av 

ECOS 

ECOS

Miljökontorets 
verksamhet 

Extern styrning 
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Dokumentation 
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= Kärnkategori 

= Kategori 

= Påverkan 

= Brist i påverkan 
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6 Diskussion kring resultatet av undersökningen på 
miljökontoret 

En diskussion kring resultatet upplever vi som svår för att det skulle vara att diskutera 

insamlade data och den analys som har gjorts. Genom att det förts en diskussion kring data, 

analys och teori under hela undersökningen så känns en diskussion omkring resultatet 

överflödig. Det är nu efter undersökningen som teorin kan testas eller modifieras. En grundad 

teori är inte den absoluta sanningen den kan hela tiden modifieras eller ersättas med en ny. 

 

Det centrala problemet visade sig ganska tidigt men vi har haft svårt att få in det i sitt rätta 

sammanhang. Det har varit många olika modeller innan vi slutligen har bestämt oss för den 

som redovisas i resultatet. Vi tror att vår teori är relevant och funktionell för MK men vi kan 

vara helt säkra på det först när MK har tagit del av resultatet. 

 

Modellen som vi fått fram ger ett statiskt intryck. Det skulle kunna tolkas som att ECOS är 

det centrala problemet. Vi vill påstå att ECOS i stället synliggör ett större problem som 

kanske behöver hanteras från grunden i själva organisationen. 

 

Vi kan nu efteråt se att vi har genomfört en begränsad undersökning med GT. Vårt resultat 

ligger nära sunt förnuft och är inte så revolutionerande. Det är en faktisk teori rörande en 

enhet och för MK sätter den förhoppningsvis fingret på problemet, därav titeln. Vi tror inte att 

resultatet kommer som en överraskning för MK. Härmed har vi uppfyllt vårt syfte med 

undersökningen. 

 

Hur viktig tydlighet är har vi verkligen sett i praktiken. Det vi frågar oss är om MK vill ha och 

är hjälpt av den enhetlighet som ECOS kräver. Genom vår undersökning har vi visat hur 

problemet ser ut och vi kan se att MK är i behov av konkreta lösningsförslag. Sådana har dykt 

upp i vårt memon-skrivande men för att GT endast är teorigenererande kommer de inte fram i 

resultatet. För detta behövs ett fortsatt arbete men då är en annan arbetsmetod att föredra. Det 

fortsatta arbetet överlåts till MK som vi kommer att träffa, överlämna uppsatsen till och 

förklara dess innehåll.  
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7 Diskussion kring grundad teori 

7.1 Metodval 

Det som är viktigt att fråga sig är om GT så som Glaser beskriver den är så intressant att följa. 

All litteratur han har skrivit griper tillbaka på den bok som skrevs för 36 år sedan. Metoden 

kunde då upplevas revolutionerande, nu känns kvalitativ forskning mer etablerad och har 

genomgått en hel del utveckling. Glaser visar inte att GT har genomgått en utveckling, men 

det vore intressant att göra en kartläggning hur andra har utvecklat den. Vi har märkt att andra 

har gjort sina egna tolkningar. Frågan är om vi till slut bara har en filosofi kvar och ingen 

metod. För var går gränsen mellan utveckling av en metod och där den anses vara en ny 

metod? Vi har lagt tid på att verkligen försöka fördjupa oss i metoden och försöka genomföra 

undersökningen enligt Glasers uppfattning. Att använda sig av GT på detta sätt inom ämnet 

informatik är fullt möjligt. Frågan är om den är den mest logiska att välja.  

 

7.2 Metodbeskrivning 

Vi anser att Glaser motsäger sig själv beträffande forskarens förförståelse. Å ena sidan anser 

han att forskaren skall vara utan eller bortse från sin förförståelse, å andra sidan anser han att 

det kan vara en hjälp för att se relevanta data och abstrakta kategorier. Han påpekar även att 

det är problem forskaren letar efter, vilket gör att det negativa fokuseras. Vi har upplevt vår 

förförståelse som en hjälp, mycket med tanke på den korta tid vi haft för undersökningen. 

Naturligtvis har den också varit styrande men just genom att skriva av oss i memon har vi 

försökt minska dess inverkan. Glaser har utvecklat metoden för sociologer och vi behöver 

förförståelse för att kunna tillämpa den på området informatik. 

 

Genomförandet av undersökningen har gett oss en större insikt i GT beskriven av Glaser. 

Våra memon var inte optimalt genomförda, för många tankar skrevs inte ner och 

diskussionerna fördes ibland utan anteckningar. Detta inträffade främst i början av arbetet 

innan vi fått klart för oss hur viktiga memon var för resultatet. Det är svårt att skriva bara rakt 

upp och ner i t ex memon, det är något man blir bättre på med tiden. 

 

Det som skiljer GT från andra vetenskapliga metoder är sättet att beskriva resultatet. Data 

redovisas inte, utan antas vara så kända för mottagaren (studieområdet) att det är onödigt. 
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Härmed uppstod en konflikt, vilket har gjort att vi har haft problem med att bestämma formen 

för vår uppsats. Samtidigt som vi ville förmedla resultatet på ett för GT beskriven av Glaser 

riktigt sätt, ville vi skriva en C-uppsats som alla i vår målgrupp kunde ta till sig. Detta har 

givit en större tyngd åt metodbeskrivningen än som annars hade varit fallet. 

 

7.3 Arbetsprocess 

I litteraturen finns många varianter på lösningar och det är svårt att avgöra vilka Glaser ställer 

sig bakom. I dessa lägen var vi tvungna att bestämma oss för det vi tolkade som Glasers 

variant. Vi kan inte påstå att alla dessa beslut har varit så väl underbyggda som vi hade 

önskat. 

 

GT kräver mycket tid och 8 veckor är alldeles för lite. Om vi inte hade behövt stressa 

datainsamlingen skulle teorin kanske ha sett annorlunda ut. Men Glaser säger: 

�the published word is not the final one, but only a pause in the never-ending 

process of generating theory�. (Glaser 1967 s 40)  

Det kan också ha varit så att vi tog för lite tid i början till analys och kodning. Vi gjorde felet 

att samla in för mycket data på en gång innan vi analyserade dem. Vi hade svårt att lita på 

data och att vi kodade rätt i början.  

 

Att koda är svårt och tar mycket tid. Det kan vara svårt att tillåta sig att ändra sina koder, 

också att bortse från sin förförståelse. Det hela handlar om tillit till att det jag behöver finns i 

data. Vi upptäckte att när vi gick tillbaka till gamla data så kunde vi se dem med nya ögon. 

Det betyder att vår teoretiska känslighet hade utvecklats. Det var också nu vi förstod att 

memon var viktiga. Att notera de tankar som dyker upp när data analyseras och inte tappa 

några tankar på vägen även om de utvecklas senare.  

 

Vi har också haft lite svårt att avgöra vad Glaser menar med teori. Menas hela den samlande 

beskrivningen av problemet eller bara den kortfattade teorin? (Se 5.2.1) Vi menar att det GT 

skall generera är den kortfattade, men beskrivningen behövs för att tydligare visa problemet 

och hur teorin kom fram. Den kortfattade teorin skulle sedan kunna ligga till grund för en 

fortsatt undersökning med en annan metod än GT. 
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7.4 Avslutande reflektion 

Vi anser att det är bra att vara två eller fler för att genomföra GT. Detta ger en möjlighet till 

diskussion. Vi har blivit besvikna på den litteratur Glaser har producerat, den känns som ett 

försvar hela tiden, inte en utveckling. Han upprepar sig själv, oftast med andra ord, detta har 

inte gjort hans metodsyn tydligare alla gånger.  
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8 Slutord 
GT har varit en metod som har passat på miljökontoret, framförallt tack vare personalens 

talförhet och entusiasm. Därför är vi nöjda med resultatet. Det skulle vara mycket intressant 

att följa den fortsatta diskussionen på miljökontoret.  

 

Vi kan känna oss nyfikna på att genomföra GT såsom den beskrivs av Strauss och Corbin och 

sedan jämföra. Eller att göra en undersökning av hur GT mest tillämpas i Sverige. 
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anteckningar över det som vi ansett vara väsentligt i intervjuer, observationer och dokument. 
Slutresultatet i en undersökning genomförd med GT blir en teori. En sådan teori beskriver inte 
data, den är grundad i data. Beskrivningen av problemområdet och resultatet som kommit ur de 
data vi insamlat ligger till grund för den teori som vi anser kan fungera på området.  
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet � eller dess framtida ersättare � 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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