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Abstract. 

Guvå, G. & Hylander, I. Learning Grounded Theory. Transforming empirical data into theoretical 
- models. FOG-report no 43, Department of Education and Psychology, Linköping University. 

.. 
' 

Although Grounded Theory has been known since 1969, when Anselm Strauss and Barney Glaser wrote 
The discover of Grounded Theory, it' s use within psychological research has not been very salient. The 
authors of this report have applied Grounded Theory to two different studies (a) Tumings and tuming 
points in psychological consultation processes (b) The School psychologist as a collaborator. The 
research process is described through four different phases qualitatively different from each other (a) 
identifying indicators (b) concept formation ( c) pattem development and ( d) Theory construction. 
Examples from the two studies conceming collection of data, coding, comparative analysis and memo 
writing are given through the different phases. It is suggested that these different phases have logical 
similarities with different statistical methods of analysis. The differences between qualitative concepts and 
quantitative concepts are discussed. Critical arguments of Grounded Theory and suggestions for 

- developing the method are presented. Finally it is stated that the method is appropriate and useful in 
psychological research when the researcher is concerned with contradictory phenomena that might be 
explained by psychological processes, and that the way to learn the method is to do it. 
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BAKGRUND 

All forskning ser som sin uppgift att ordna verkligheten för att förstå världen, men 
synen på vad som är ordning och hur denna skapas, skiljer sig mellan olika 
forskningsparadigm. Ordning innebär att skapa mening. Men alltför ordnade data 
kan på samma sätt som alltför oordnade data bli meningslösa (Norretranders, 
1993). Kvalitativ forskning syftar till att :fanga verklighetens komplexitet genom att 
urskilja mönster. Grounded Theory (Glaser&Strauss, 1967; Strauss 1987; Corbin 
& Strauss, 1990; Glaser, 1978) går ett steg vidare genom att även syfta till att 
generera meningsskapande teorier. 

Att utifrån den egna praktiska erfarenheten, skapa teorier, modeller och ideer som 
man sedan omvärderar och omformulerar allteftersom nya erfarenheter skapas är 
ett vardagsnära arbetssätt som de flesta av oss känner igen och har använt sig av. 
Så enkelt skulle man kunna beskriva Grounded Theory. Starrin (1995) kallar det 
för teorigenerering på empirisk grund, och understryker att poängen med 
teorigenerering inte är att organisera en mängd data, utan att organisera en mängd 
ideer genererade från dessa data. 

Vi har kallat den här rapporten Att tillägna sig Grounded Theory, eftersom vi tror 
att det bästa sättet att lära sig metoden är att själv använda den, och att läsa 
metodlitteraturen allteftersom den egna undersökningen fortskrider. Samtidigt som 
metoden är mycket vardagsnära och i sina huvuddrag har använts av många 
forskare, utvärderare och praktiker, kan den nämligen beskrivas på ett mycket 
komplicerat sätt, ungefär som när man lär sig att simma. En beskrivning av hur 
själva simprocessen går till, d.v.s. koordinering av ben, armar och andning, kan i 
teorin te sig betydligt mer komplicerat än vad som är fallet, när man väl kommer i 
vattnet. Vi förespråkar därför det mer moderna tillvägagångssättet, att först kasta 
sig i vattnet för att där tillägna sig det systematiska och metodiska kunnandet, 
framför torrsim a ett, två, - treeeee-fyr! Detta är också i linje med den teoretiska 
tradition som Grounded Theory (GT) vilar på, nämligen den amerikanska 
pragmatismen och symbolisk interaktionism. 

I 
Det finns dock en uppenbar risk att man som nybörjare drunknar i sina data om 
man inte håller sig på grunt vatten. Enligt Stem (1994), en av Glasers lärjungar, är 
det omöjligt att lära sig GT utan handledning av en van GT forskare. En 
förutsättning för vårt arbete är nog att vi har varit två som hjälpt varandra att hålla 
huvudet ovanför vattenytan och dessutom haft en handledare som troget suttit vid 
kanten för att kunna ingripa i nödsituationer. 
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Framställningen av GT är ofta paradoxal. Metoden syftar till ett kreativt 
teorigenererande, samtidigt som den presenteras som strikt och regelmässig. 
Bakom den skenbara regelmässigheten döljer sig också motsägande anvisningar när 
det gäller tillämpning. En av svårigheterna med att sammanfatta GT, är att 
metodens grundare Anselm Strauss (Strauss 1987; Strauss & Corbin, 1990) samt 
Bamey Glaser (Glaser, 1978) använder begrepp och definitioner på olika sätt. 
Dessutom används begreppen olika i senare och i tidigare skrifter. (Jfr. Glaser & 
Strauss,1967). Detta kan å andra sidan sägas vara helt i enlighet med GT, eftersom 
metoden förespråkar begrepp i omvandling, dvs begrepp som hela tiden byter 
namn och skepnad allteftersom erfarenheten växer. Den beskrivning som görs här 
kommer att baseras på såväl Glaser som Corbin & Strauss. Istället för att välja 
sida, när det råder delade meningar mellan ursprungsförfattama, har vi valt att låta 
vår egen praxis bli avgörande för hur vi kommer att beskriva begrepp och 
procedurer. Vi kommer också att använda egna beteckningar, där vi tycker att det 
är klargörande. Eftersom vi befinner oss mitt i forskningsprocessen, i den fas där 
begrepp relateras till varandra och teori börjar skapas, är det svårt att ta ställning till 
Glaser och Strauss olika ståndpunkter, eftersom det är främst i själva 
teoriskapandet och prövandet av teorin som författarna skiljer sig åt. På samma 
sätt som metoden utgår från att teoretiska begrepp måste vara grundade i empirin, 
har vi kommit till den slutsatsen att metoden måste grundas i forskarens egen 
praktik. Teoretiska beskrivningar av begrepp som indikator, kod, kategori, 
jämförande analys etc. får innebörd först när forskaren själv upptäcker hur dessa 
kan användas i den egna forskningen. Den sammanfattning som vi har försökt oss 
på är samtidigt vår egen tolkning av metoden. Vår ambition är att följa metodens 
principer, eftersom vi sympatiserar med den grundläggande iden att bygga teori 
utifrån empiriska data. Den systematiskt metodiska ansatsen är ett sätt att stanna 
upp och disciplinera sig och därmed särskilt lämpad för forskare, som "belastade" 
av teoretisk och praktisk kunskap inom sitt f orskningsområde har alltför lätt att 
teoretisera utifrån egen erfarenhet. Metoden blir således ett sätt att säkra den 
framväxande teorins förankring i empiriska data. I och med att vår egen forskning 
har gått hand i hand med att vi försökt sätta oss in i metoden, har vi ibland inte 
förrän i efterhand förstått att vi gjort just det som författarna beskrivit, men som vi 
tidigare inte begripit. Kanske är det först när projektet är avslutat som vi lyckas 
förstå hela metoden och kan dra nytta av denna kunskap i framtida 
forskningsproj ekt. 

The Discovery oj Grounded Theory utgavs 1967 av sociologerna Anselm Strauss 
och Bamey Glaser. Boken kom då att ses som en argumentation mot den rådande 
positivistiska forskningstraditionen inom sociologin. Liksom andra kvalitativa 
metoder är GT ett sätt att ordna verkligheten för att förstå världen, men metoden 
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skiljer sig från andra kvalitativa ansatser genom att inte enbart vara beskrivande 
eller förståelseskapande utan framför allt även teorigenererande. GT är ett sätt att 
skapa teori utifrån data, istället för att testa hypotetiska teorier. Metoden förenar 
induktivt (från empiri till teori) och deduktivt (från teori till empiri) tänkande och 
skulle kunna beskrivas som en form av abduktion (se nedan). I den induktiva 
processen kodas incidenter och omvandlas till teoretiska begrepp, som sedan 
grundas i den deduktiva processen. Denna grundning skiljer sig från en 
hypotesprövande ansats genom att antaganden inte godkänds eller förkastas utan 
begrepp och teori förändras och utvecklas hela tiden beroende på erfarenheter från 
empirin. Ansatsen har likheter med den metod som Peirce (Stefansen, 1982) 
benämner abduktion, med vilket han menar den kreativa formuleringen av nya 
hypoteser vid förklaring av fakta som i initialskedet ter sig egendomliga men som 
sedan kan härledas deduktivt ur den nyformulerade hypotesen. Glaser och Strauss 
vände sig dels mot det reduktionistiska hypotesprövandet, dels mot det luftiga 
teoribyggandet. De anser sig ha läst alltför många undersökningar som efter en 
gedigen empirisk undersökning avslutas med en löst sittande slutledning hämtad 
från en Grand Theory, istället för att låta resultaten tala för sig själva och låta dessa 
utgöra grunden för en mindre omfattande men grundad teori (Glaser & Strauss, 
1967). De menar att sociologistuderanden fråntogs möjligheten att själva 
teoretisera, eftersom det enda som ansågs vetenskapligt var att deducera 
antaganden utifrån redan färdiga teorier. På sin höjd kunde de generella teorierna 
ifrågasättas, men inga nya teorier skapades. 

GT är en metod som influerat forskare främst inom sociologisk forskning, 
företagsekonomi, särskilt organisationsforskning samt omvårdnadsforskning. Detta 
senare är troligtvis en följd av att Glaser och Strauss själva ägnat sig just åt detta 
fält. Inom psykologin finns emellertid endast enstaka undersökningar, vilka är från 
senare år. Rennie, Philips och Quartaro (1988) har utvecklat metoden och 
använder sig av GT i psykoterapi process forskning. I Sverige har Hallberg (1992) 
använt sig av GT när det gäller upplevelse av hörselhandikapp. I sin avhandling ger 
hon exempel på sitt tillvägagångssätt samt sin egen tolkning av GT. Freyne
Lindhagen (1997) har i sin avhandling, Identitet och kulturmöte, gjort en kritisk 
genomgång av GT och föreslår förändringar i metoden. Många forskare har nöjt 
sig med att använda GT som forskningsansats (Colnerud, 1995; Fyhr, 1996). En 
svårighet med metoden är att den är tidskrävande. Dessutom tolkar olika forskare 
begreppen på sitt eget sätt, vilket försvårar jämförelser. 
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GT OCH DESS RÖTTER I SYMBOLISK INTERAKTIONISM 

Anselm Strauss, som tillsammans med Bamey Glaser grundade GT, kom från 
Chicago och var elev till Blumer och därmed påverkad av de ideer som influerat 
den symboliska interaktionismen (Mead, 1969), den amerikanska pragmatisen 
(Stefansen, 1982) med bl.a. Dewey, tysk nykantianism, och tysk historisism. GT 
bygger på den symboliska interaktionismens ideer om att tillvaron konstrueras och 
förändras genom interaktion mellan människor. Forskningen utgår från ett 
aktörsperspektiv och äger rum i den naturliga miljön. Såväl forskaren som 
forskarens erfarenhet och utgångspunkt betraktas som viktiga delar i denna 
konstruktion. "Forskaren antas vara en lärande och upptäckande människa" 
(Freyne-Lindhagen, 1997, s.96). Kännedom om grundtankama i symbolisk 
interaktionism, blir därför en nödvändig utgångspunkt för förståelsen av GT, vilket 
innebär att forskaren ständigt analyserar sitt eget förhållande till sina data. 

Kortfattat kan den symboliska interaktionismen beskrivas som en beteende- och 
samhällsvetenskaplig metodologisk inrikning, som härstammar främst från den 
pragmatiska filosofin. Den uppträdde som en strömning i USA i början på 1900-
talet och lanserades 193 8 av Herbert Blumer, som var sociolog i Chicago och elev 
till en av portalfigurerna, George Mead. Den symboliska interaktionismen studerar 
människan som språklig varelse och hävdar att det är språket som ger människan 
hennes reflekterande, medvetna intelligens, liksom att den personliga identiteten är 
av socialt ursprung. Symbolisk interaktionism anses inte utgöra någon enhetlig 
skolbildning utan finns inom flera traditioner. Den anses även ha haft betydelse for 
Jurgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet (Widell, 1991) och 
Erving Goffman's (1959) arbete om sociala roller och institutioner. 

Liksom GT var den symboliska interaktionismen kritiserad från såväl det 
fenomenologiska hållet som det motsatta, den statistiska och 
strukturfunktionalistiska imiktningen, men överlevde och konsoliderades under 
1940 och 1950-talet. Efter en tillfällig nedgång under 1960 och 1970-talet, då den 
dödförklarades, blommade den åter upp under 1980-talet, vilket bl. a. anses bero 
på den inverkan Bamey Glaser och Anselm Strauss hade med sin bok The 
Discovery of grounded theory, som gavs ut 1967. 

Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) kan man spåra följande drag i GT som har sitt 
ursprung i den symboliska interaktionismen: 
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Pragmatismen, som betonar den sociala nyttan som sanningskriterium för 
forskningen. Enligt pragmatismen skall sanningen sökas i den mänskliga praktiken, 
dvs i den empiriska verkligheten. 

Den idiografiska ansatsen, som betonar intensiva studier av enskilda fall för att få 
fram unika skeenden, till skillnad från nonometisk extensiv forskning, där mängder 
av data studeras i syfte att :fa fram generella lagar. 

Den kvalitativa ansatsen, som väljer att relatera valet av det som skall studeras till 
forskningsproblemet till skillnad från en kvantiativ statistisk analys, som studerar 
det som kan mätas. Istället för att i förväg reducera meningen av ett begrepp till 
vissa mätoperationer studerar man hur den företeelse som begreppet svarar mot 
uppträder i det aktuella empiriska fallet. 

Den explorativa ansatsen - vilket bl. a. innebär en flexibel datainsamlingsmetod, 
där principerna för urvalet revideras successivt under forskningsprocessen. 

Användandet av sensiterande klargörande begrepp, d.v.s. begrepp i omvandling 
som fungerar som riktmärken istället för definitiva, operationaliserade begrepp. 

Fokus på den sociala handlingen, som kännetecknas av att den är dels interaktiv 
d.v.s utgör en relation mellan aktörer, dels är symbolisk och intersubjektiv. 

Användandet av kognitiva symboler d.v.s. varje handling anses vara symbolisk 
med en meningladdad inre sida och en yttre beteendesida. 

Empirinärhet - även om forskaren utgår från "vardagsverklighetens symboliska 
interaktioner" skiljer sig induktionen från den klassiska, genom att den utförs i två 
faser, dels ett intensivt studium av en begränsad mängd empiri genom inkännande 
empati dels komparation. 

GT utgår inte från i förväg preciserade kategorier eller begrepp. Med ett 
symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan man se det som att begreppen skapas i 
mötet mellan forskaren och dennes data. Genom att forskaren går in i och arbetar 
med inkännande, en metod som liknar det som Mead benämner rollövertagtande, 
bildas sensiterande begrepp då utsagor ges en innebörd genom kodningen. 
Därigenom skapas kognitiva symboler. 

GT utgår från empiriska data. Om vi i enlighet med den symboliska 
interaktionismen betraktar verkligheten som en social konstruktion, som givits en 
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innebörd, blir våra data sociala konstruktioner av verkliga sociala handlingar. Till 
skillnad från en inre foreställning, som kan ses som en inre bild av den yttre 
verkligheten, utgörs den sociala konstruktion, som skapas genom social 
interaktion, av såväl den yttre handlingen som den innebörd denna ges i det 
specifika sammanhang den skapas, d.v.s. i mötet. Innebörden är således resultatet 
av interaktionen. På samma sätt som symbolen har koden en inre och yttre sida 
d.v.s. en symbolisk innebörd som givits ett symboliskt uttryck (kod). 

Insamling av data kan enligt Glaser och Strauss ske genom fältobservationer eller 
intervjuer. De har själva vanligtvis utgått från observationer. Därigenom kommer 
de data som bearbetas att utgöras av den sociala konstruktion som blir resultatet av 
forskarnas interaktion med verkligheten genom deras observationer samt genom 
deras beskrivningar (utsagor) av den sociala handling som studeras. 

I de fall insamling av data sker genom intervjuer, kommer även själva 
intervjusituationen att utgöra en social handling (social interaktion) där såväl 
samtalet som den utskrivna intervjun utgör en social konstruktion. I GT bör 
forskaren själv såväl samla in, som bearbeta insamlat material. När forskaren 
bearbetar egna intervjuer, möter hon inte bara den intervjuade personen utan 
intervjun blir även ett möte mellan den intervjuade och intervjuaren, samt ett möte 
mellan forskaren som intervjuare och forskaren som forskare. I båda fallen blir 
beskrivningen av den sociala verkligheten beroende av den innebörd forskaren ger 
de sociala handlingar som studeras. Hutchinson ( 1988) påpekar vikten av att 
forskaren är medveten om sitt eget beteende eftersom insamling av data i GT utgår 
från interpersonell interaktion i syfte att "se" verkligheten utifrån intervjupersonens 
perspektiv. 

GT har även genom Glaser sina rötter i den statistiska metoden. Glaser (1978) 
anser själv att han använder den statistiska analysmetoden, som modell för den 
kvalitativa metoden i GT och ger därmed en kvantativ form ett kvalitativt innehåll. 
Vi tycker oss kunna se spår av detta tänkande i metoden och har även gjort en del 
jämförelser mellan en statistisk bearbetning och en kvalitativ GT-bearbetning. 
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ME10DEN 

GT syftar till att upptäcka vilka faktorer som har relevans för det studerade 
fenomenet samt undersöka sambandet mellan dessa faktorer, d.v.s. hitta relevanta 
mönster ur vilka nya teorier och modeller kan växa fram. Utifrån dessa teorier kan 
sedan hypoteser ställas och prövas. GT kan även användas för att tillföra nya 
aspekter och därigenom bidra till att utveckla och förnya befintliga teorier (Hallberg 
1994). GT kan även ses som en metod som i likhet med andra kvalitativa metoder 
kan användas för att validera teoretiska begrepp (Schultz Jörgensen, 1997). 
Somliga anser att GT kan användas som en metod för bearbetning av empiriska 
data och som sådan kombineras med andra kvalitativa metoder exempelvis 
etnografisk metod eller life story. (Bron-Wojciechowska, 1992). Andra menar att 
det är en forskningsstrategi, som omfattar hela studien, från problemformulering 
och insamling av data, till bearbetning och analys (Glaser & Strauss, 1967). 

I flertalet beskrivningar av GT liknas metoden vid pusselläggning (Starrin, 1991). 
Det problemområde som ska kartläggas och belysas, och som därigenom anger 
vad pusslet kommer att föreställa, definieras endast utifrån en frågeställning, 
eftersom forskaren på förhand inte vet och inte heller ska ha en färdig bild att gå 
efter. Vi anser därför att liknelsen med pusseläggning inte är helt rättvisande, 
eftersom det i GT aldrig finns ett på förhand givet mönster. Det finns inget rätt 
eller fel, utan bitarna kan kopplas ihop på många olika sätt. Dessutom finns inga 
färdiga eller givna bitar att utgå från utan det är forskarens arbete att urskilja dessa. 
En mer rättvisande bild av GT är sannolikt en jämförelse med ett tredimensionellt 
modellbygge. 

GT används vanligtvis inom outforskade problemområden, där relevanta variabler 
ännu inte finns definierade eller formulerade. Det är forskarens uppgift att urskilja, 
definiera och bygga något av det material som finns. Glaser & Strauss (1967) 
använder sig vanligtvis av fältobservationer som insamlingsmetod. När andra 
insamlingsmetoder används, som intervjuer, inspelningar eller producerad text, 
sker tolkning och urval på ett annorlunda sätt som måste tas i beaktande. När det 
gäller intervjuer använder man sig inte av standardiserade frågeformulär utifrån i 
förväg utarbetade kategorier, utan av kvalitativa intervjuer (Kvale,1997; King, 
1994). Forskaren arbetar med öppna frågor utifrån en intervjuguide som anger 
vilket frågeområde som ska täckas av och förhåller sig interaktionistiskt till empirin 
i syfte att ge empiriska data en innebörd. 

Forskaren ställer sedan frågor till sitt material, för att utröna vad data säger om 
ämnet som studeras. Koden är den symbol som ger data mening på olika teoretiska 
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nivåer. Kodningen ger forskaren ideer om vilka kategorier som materialet kan 
sorteras in i. Genom denjämförande analysen växer begreppen fram. De revideras 
och verifieras genom jämförelse med data. Man kan se det som att kodning är en 
metod att formulera utifrån vilka principer som materialet ska ordnas, d.v.s. 
sorteras, systematiseras, varieras, korreleras (relateras) och integreras 
(teoretiseras), medan i den jämförande analysen prövas dessa sorteringsgrunder. 

Metoden kan beskrivas som en cirkulär spiralliknande process, där frågeställning, 
insamling, bearbetning och analys av data växelverkar. Resultatet av den första 
etappen resulterar i en ny frågeställning som i sin tur föranleder insamling av nya 
data. Detta gör att det uppstår svårigheter att på ett tydligt sätt beskriva processen. 
Insamling av data, kodning av data och analys kan liknas vid en fläta med tre 
slingor; man börjar med en, tar nästa och genast hamnar den första längst bak för 
att sedan åter träda i förgrunden. I efterhand är det svårt att följa en slinga från rot 
till topp. Vi kommer trots detta att försöka göra en sådan beskrivning, och 
illustrera med exempel från vår egen forskning. Enligt vissa forskare rör sig arbetet 
i en matris, i vilken flera operationer pågår samtidigt (Stem, 1980; Hallberg, 1994). 
Trots detta beskrivs arbetet av flertalet forskare som en process i olika steg. Såväl 
Corbin och Strauss som Hallbergs uttolkning av deras metod beskriver processen i 
tre steg. Stem (1980) använder sig av Maxwell & Maxwell (1980) som urskiljer 
fem olika steg (insamling av empiriska data, begreppsbildning, begreppsutveckling, 
begreppsmodifiering och integration samt utarbetande av rapport). Wilson & 
Hutchinson (1991), beskriver processen i sju olika steg, men menar samtidigt att 
kodningsprocessen har tre olika nivåer. Vi följer Corbin & Strauss indelning, men 
delar upp den första etappen i två moment och får således fyra etapper. Vi tycker 
oss ha sett två kvalitativt skilda analys- och kodningsprocesser i Corbin & Strauss 
grundläggande etapp, där den första handlar om att upptäcka, identifiera och 
sortera indikatorer, medan den andra handlar om att bilda begrepp. Vi utgår i 
beskrivningen från syftet med varje del i processen; (a) upptäcka indikatorer på 
fenomen, (b) definiera begrepp, ( c) förstå mönster samt ( d) förklara dessa 
mönster genom att skapa en modell. Innan vi går in på denna process, är det 
emellertid några grundläggande begrepp i GT som behöver förtydligas. 
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CENTRALA BEGREPP I GROUNDED TIIEORY 

Indikator 

En indikator kan utgöras av ett ord, uttryck, mening eller grupp av meningar i 
rådata, som anses fånga något väsentligt när det gäller det som skall studeras. 
Indikatorn utgör en betydelsebärande utsaga, motsvarande det som i 
fenomenologisk forskning benämns som meningsbärande enhet. Det är en händelse 
som den beskrivs av forskaren och/eller intervjupersonema. Indikatorer utgör 
grunddelama i teoribygget och liknas ibland vid pusselbitar eller byggstenar. Till 
skillnad från en traditionell deduktiv forskningsansats vet man inte i GT vad som är 
att betrakta som relevanta data. Det finns varken någon färdig ritning eller några 
färdiga byggdelar att utgå från utan allt måste tillverkas utifrån det råmaterial som 
samlas in. Genom att bearbeta empiriska rådata, som samlas in genom 
observationer eller intervjuer avgränsas ett antal utsagor som genom kodningen ges 
en innebörd. Därmed skapas de kvalitativa data, som Glaser och Strauss benämner 
incident. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) definierar Glaser och Strauss inte 
detta begrepp trots att det, enligt honom, är den grund, på vilket hela den grundade 
teorin vilar. Som vi ser det är en indikator, liktydigt med indikation och i den 
meningen en utsaga som ger en antydan eller fingervisning om något som 
forskaren finner tillräckligt intressant för att registrera. 

Teoretiskt urval av data 

En teoretiskt urvalsprincip innebär att insamling av empiriska data sker utifrån ett 
medvetet urval av data och datakällor i syfte att erhålla optimal information kring 
den frågeställning som skall belysas. Denna urvalsprincip skiljer sig från ett 
statistiskt urval, som är gängse urvalsmetod i deduktiv forskning, där resultaten 
skall kunna generaliseras till en större population. En teoretisk urvalsprincip är till 
skillnad från en statistisk urvalsmetod inte slumpmässig, utan forskaren väljer själv 
och :far därmed också stå sitt eget kast. Urval av data handlar inte om val av 
intervjupersoner utifrån en population eftersom GT inte utforskar individer utan 
sociala skeenden eller mänskliga fenomen. Data är således inte individrelaterade 
utan relaterade till det som studeras. Individer kan dock utgöra en datakälla. 

Det är inte heller sedvanliga variabler som kön och ålder som är av intresse. 
Meningen är att forskaren ska upptäcka nya fenomen och samband. Det är inte 
heller intervjupersonema i sig eller de observerade som utgör grunddata. Data 
utgörs av alla de möjliga indikatorer på fenomen som finns i materialet. Forskarens 
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uppgift är att hitta och välja ut dessa indikatorer, för att beskriva och förklara nya 
fenomen. Detta är med nödvändighet en subjektiv och kreativ process, som inte 
kan objektifieras, eftersom det är kvalitativa begrepp som ska bildas. 

Med ett teoretiskt urval försöker forskaren fånga komplexiteten i det som skall 
studeras. Genom att studera contextberoende fenomen i sitt samma ang s 
sig GT från en naturvetenskaplig forskninsansats som vanligtvis utgår från 
avskalade situationer. Ett teoretiskt urval ger även forskaren möjlighet att 
"laborera" med sitt urval för att exempelvis optimera skillnader i urvalet. Insamling 
av nya data sker därför som regel successivt, beroende av de frågeställningar som 
genereras under arbetets gång. Från början sker ett öppet teoretiskt urval av data, 
medan man senare gör strategiska dataurval för att slutligen övergå till allt mera 
selektiva urval för att belysa mer preciserade frågeställningar. 

Mättnad 

Hur mycket data som skall samlas in går inte att bestämma på förhand utan avgörs 
från fall till fall. När forskaren anser att nya data inte längre tillför något nytt, anses 
tiden mogen för att gå vidare till nästa steg och samla in nytt material utifrån de 
frågeställningar som genererats. Enligt Hallberg (1995) är mättnad ett subjektivt 
begrepp som utgår från forskarens egen bedömning på gott och ont. Enligt vår 
erfarenhet är risken att fastna i sitt material större än att gå för fort fram i 
processen, då det hela tiden genereras nya tankar, som man vill pröva innan arbetet 
går vidare. Eftersom metoden ständigt genererar nya begrepp och nya ideer så 
kommer vissa begrepp att vara mättade och andra inte, vilket gör att forskningen 
går i otakt. Det är som att spela Fia med ett flertal pjäser på spelplan. Att mätta ett 
begrepp kan ses som ett annat sätt att beskriva grundningen av ett begrepp vilket 
sker då man fyller en kategori med indikatorer och därmed ger begreppet ett 
innehåll. 

Kodning 

Kodning handlar om att forskaren ställer frågor till sitt material. V ad säger dessa 
data om det som studeras? Vilken kategori indikerar denna händelse? Vad händer i 
data? Det kan jämföras med begreppet tolkning inom den hermeneutiska 
forskningstraditionen. Genom kodningen bearbetas det empiriska materialet till en 
alltmer teoretisk form. Av utsagor bildas indikatorer som kodas och i sin tur ger 
underlag för att bilda kvalitativa begrepp. Genom kodningen ges materialet olika 
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innebörd. Koden är en symbol och genom kodningen genereras ideer om hur data 
kan ordnas uifrån olika aspekter. 

Kodningen kan ses som en meningsskapande process med dubbla syften. Dels 
bearbetas empiriska rådata till en alltmer teoretisk nivå, dels ger kodningen ideer 
om hur materialet kan sorteras och därmed klassificeras. Denna process har 
likheter med den begreppsbildning som sker vid språkutveckling. Berg (1977) 
beskriver hur man genom att urskilja ett "drag" i, eller en aspekt av ett objekt, även 
kan urskilja detta drag hos andra objekt och därmed göra generaliseringar utifrån 
vilka man kan abstrahera (dra ut) det som karaktäriserar denna typ av objekt. För 
att kunna göra detta på ett systematiskt sätt, måste dock individen veta, vad som är 
att betrakta som väsentliga drag hos föremål, d.v .s. efter vilka kriterier man ska gå 
när föremålen väljs ut. Under forskningsprocessen blir forskaren alltmer medveten 
om dessa kriterier, vilket gör att även kodningen ändrar karaktär under 
forskningens gång. 

Jämiörande analys 

Under kodningen distanserar sig forskaren från empirin genom att abstrahera och 
därmed lyfta empiriska data till en mer teoretisk nivå. Kodningen innebär att 
forskaren rar ideer om hur materialet kan ordnas. I den jämförande analysen 
prövas sedan denna ordning genom att forskaren går tillbaka till rådata (exempelvis 
utsagor i ett intervjumaterial) och jämför dessa med den kodnyckel som 
kontinuerligt växer fram. På så sätt revideras såväl kodningen av data som 
kodnyckeln kontinuerligt i en ömsesidigt verifierande process. Forskaren får 
därmed även svar på frågan om den teoretiska bearbetning som gjorts har stöd i 
empirin (kan härledas ur empirin). Den jämförande analysen är av central betydelse 
under arbetsprocessen. Som forskare pendlar man mellan kodning och jämförande 
analys i en process där det kan vara svårt att urskilja vad som är kodning och vad 
som är analys. Kodningen, utgår från empirin och är av mer induktiv karaktär 
medan den jämförande analysen är en mer deduktiv process som återför forskaren 
till verkligheten utifrån de ideer som skapats under kodningen. Genom kodning och 
jämförande analys blir forskningen som en seglats där forskaren kryssar mellan 
empiri och teori och därigenom långsamt flyttar fram sina positioner. 
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Teoretisk sensitivitet 

Begreppet teoretisk sensitivet inbegriper forskarens nyfikenhet och intresse för 
upptäckter samt känsla för teoretiska modellbyggen och förklaringsmöjligheter. 
Eftersom GT är en empirinära och teorigrundande metod är det viktigt att 
forskaren besitter förmågan att koppla empirin till en teoretisk nivå utan att fastna i 
färdiga teoretiska förklaringsmodeller och såväl Glaser som Strauss betonar vikten 
av detta teoretiska skapande. Strauss menar att den teoretiska känsligheten ökar då 
forskaren har tillgång till såväl teoretisk kunskap som praktiskt erfarenhet inom sitt 

. forskningsområde. Med bred teoretisk kompetens har forskaren tillgång till många 
teoretiska kartor som kan ge allmän vägledning och teoretiska ideer om hur man 
skall kunna lyfta det empiriska materialet till en teoretisk nivå. GT kan uppfattas 
som kontrasternas metod, där forskaren skall kunna pendla mellan ett mer lättsamt 
(!)teoretiserande och ett mer disciplinerat kodande, vilket enligt Glaser (1978) 
innebär att forskaren under perioder av tröstlöst kodande gör geniala upptäckter 

, som föder lust att skriva. Enligt Freyne Lindhagen (1997) förespråkar GT en 
kontinuerlig pendling mellan närhet till empirin och den distans som ger utrymme 
för abstraktion och teori. 

Risken med empirinära metoder som GT är att forskaren endast upptäckter det 
som redan är upptäckt. Resultatet av forskningen blir då enbart common sense 
kunskap (Alvesson & Sköldberg, 1994). Eftersom syftet med GT inte är att 
verifiera tidigare forskning utan att generera nya teoretiska modeller, får forskaren 
inte stanna vid sina upptäckter, utan ska gå vidare, i syfte att skapa nya teoretiska 
begrepp, som förmår kasta ljus över upptäckterna. Empirin skall visa vägen till 
teorin men forskaren skall inte låta sig ledas till befintliga teorier utan endast 
använda sig av dessa när de kan vara till hjälp för att konstruera nya teoretiska 
kartor och modeller. Därför bör forskaren lägga stor vikt vid nyskapande av 
teoretiska begrepp och teoretiska variabler, som kan genereras ur empirin. Såväl 
Glaser som Corbin och Strauss understryker vikten av att teoretisera de upptäckter 
som görs. Bl .a. betonar Glaser vikten av att skilja mellan conceptual sorting och 
descriptive sorting. Beskrivande sortering skriver Glaser är att betrakta som 
tyrrani. (Glaser, 1992). Strauss och Corbin (1990) avråder forskare från att 
använda sig av redan befintliga begrepp istället för att formulera nya. Man bör 
dock kunna låna eller hämta begrepp från andra ämnesområden för att lyfta 
empirin till en teoretisk nivå. Som ett led i forskningsarbetet bör forskaren därför 
kontinuerligt ta del av relevant litteratur, genom att låta data visa vägen till 
litteraturen och teorin. Dessa litteratursökningar och teoretiska diskussioner 
dokumenteras kontinuerligt i teoretiska utkast, memos. 
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Teoretiska utkast (memos) 

Den teorigenerering som metoden syftar till pågår under hela forskningsprocessen 
genom att forskaren fortlöpande skriver teoretiska utkast. I dessa memos, som kan 
liknas vid teoretiska konstruktionsritningar, redogör forskaren för sin tankeprocess 
genom att skriva ner de tankar, infall och ideer som genereras under hela 
processen och som inte fångas upp genom kodning och jämförande analys. Detta 
reflekterande arbete sker således parallellt med övrigt forskningarbete och blir de 
röda trådar som löper genom och binder ihop "flätan" av insamling, kodning och 
analys. Därigenom kan forskaren kontrollera de tankar och ideer som föds, och 
undvika risken att gå händelserna i förväg, utan att låta för tidigt födda ideer gå 
förlorade. Genom memos ges även möjlighet att fånga in svårfångad kvalitativ 
information. Såväl Glaser som Starrin (1991) betonar vikten av dessa fortlöpande 
teoretiska utkast, med vilka forskaren sammanbinder data med den slutliga 
analysen. I memos utvecklas .yarje kategoris egenskaper, presenteras hypoteser 
kring relationer mellan kategorier och/eller deras egenskaper samt integreras dessa 
relationer med andra kategorier. Slutligen förbinds den framväxande teorin med 
andra teorier. Memos utgör därmed grunden i den teorigenererande 
arbetsprocessen. 

Enligt Glaser (1978) skall memos syfta till att utveckla teoretiska koder. Corbin 
och Strauss (1990) skiljer på memos och diagram, och menar att memos är en 
speciell form av skrivna anteckningar, en analyserande produkt, som representerar 
det abstrakta tänkandet medan diagrammet utgör den grafiska presentationen av 
förhållandet mellan begrepp (teoretisk kod) . 

. Memos kan utgöras av en mening, en paragraf eller ett utkast på flera sidor, men 
utgör inte en detaljerad beskrivning. Det stilistiska och grammatiska är av 

. underordnad betydelse. Det viktiga är att forskaren får ur sig tankar och ideer. Det 
·paradoxala med memos är enligt Glaser ( 1978) att samtidigt som det driver arbetet 
framåt, så är forskaren hela tiden fri att tänka nytt och tänka om. Memos binder 
inte upp forskaren på samma sätt som exempelvis papers eller artiklar, men 
samtidigt klargörs de teoretiska ställningstaganden som successivt växer fram 
utifrån olika empiriska upptäckter. 

På samma sätt som urval av data, kodning och jämförande analys ändrar karaktär 
genom att forskningsprocessen framskrider, kommer även memos att utvecklas 
från enkla noteringar till alltmer teoretiserande anteckningar och närma sig 
beskrivningen av story och story line. 
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Story och story line 

Story är en beskrivning av de fenomen som undersökningen handlar om. Syftet är 
att mejsla ut en kärnkategori eller kärnprocess. Storyn kan till en början göras som 
en översiktlig berättelse för att senare bli alltmer detaljerad. Att :fa fram en story är 
ett sätt för forskaren att bringa reda i sitt material och förstå vad som är den 
viktigaste sammanhållande länken eller processen. När historien är berättad övergår 
man till att berätta den analytiskt, dvs beskriva alla begrepp och relationerna dem 
emellan utifrån huvudkategorin eller kärnprocessen. Denna storyline utgör en 
slutgiltig hypotetisk konstruktion utifrån vilken den teoretiska modell som är 
forskningens mål kan skapas. 

Glaser använder sig inte av termen story line utan talar istället om BSP, med vilket 
han avser en basic social process, som organiserar socialt handlande och utifrån 
vilka övriga data kan sorteras. Varje undersökning bör ha en huvudkategori, och 
denna kan också utgöras av en (BSP) med Glasers terminologi. Ibland kan denna 
kärnkategori eller process, benämnas med en enkel kod, ibland kan den enbart 
beskrivas med en mening. 

ARBETSSPROCESSEN 

Vi kommer här att göra en beskrivning av arbetsprocessen i grounded theory som 
fyra olika etapper: 
( a) Benämning av indikatorer 
(b) Begreppsbildning 
(c) Mönstersökning och 
( d) Teorigenerering. 

Inom varje steg kommer vi att beskriva syfte, urval av data, kodning, jämförande 
analys och memo-skrivning, var för sig. De olika stegen i processen kommer att 
illustreras med exempel från våra egna forskningsprojekt; 
(a) När ärenden vänder, om interaktion mellan konsult och konsultand i 
konsultationsprocessen samt 
(b) Skolpsykologen som medarbetare. 
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Från rådata till benämning av indikatorer 

Syfte 

Syftet med denna process är att upptäcka, identifiera och benämna indikatorer som 
säger något om väsentliga fenomen inom forskningsområdet. 

I undersökningen om konsultationsprocessen finns redan från början en fråga om 
vändpunkter, utifrån en professionell erfarenhet som psykologkonsult, att ärenden som 
kan verka ytterst allvarliga och komplicerade plötsligt och ibland till synes oförklarligt 
tar en helt annan vändning och löser sig. Frågan formuleras: Finns det vändpunkter i 
konsultationsprocessen? Går vändpunkter att identifiera? Det finns vid utgångspunkten 
ingen definition av vändpunkter, utan endast ett intresse av att undersöka och 
begreppsmässigt beskriva och förklara detta fenomen. 

Skolpsykologundersökningen utgår mer förutsättningslöst från ett intresse av att 
undersöka vad som sker när en lärare får problem med en elev och vänder sig till 
skolpsykologen för att få hjälp. Vilken eller vilka roller låter skolpsykologen sig 
tilldelas som medarbetare i organisationen? 

Urval av data 

Till en början går forskaren ut så förutsättningslöst som möjligt och väljer ett 
område där det fenomen som ska studeras förväntas gestaltas i en tydlig form. Ska 
man studera döende väljer man snarare en intensivvårdsavdelning eller långvård, 
istället för en BE-avdelning. Inom det område forskaren väljer är dock alla data 
intressanta. 

Frågan om det finns vändpunkter i psykologisk konsultation ställdes till ett antal 
erfarna konsulter i tre gruppintervjuer. Gemensamt är att alla är erfarna psykolog 
konsulter och därför kan tänkas ha erfarenhet av vändningar i konsultationsprocessen. 
Syftet med detta urval är att fenomenet ska gestaltas så tydligt som möjligt. I det 
första urvalet väljs därför erfarna konsulter som arbetar utifrån en liknande tradition 
och med liknande arbetsuppgifter: Psykologkonsulter i förskolan. Nästa urval är en 
grupp konsulter inom olika områden och olika traditioner. Detta urval ger en större 
variation i koderna, men också en otydlighet, varför det tredje urvalet blir mer 
strategiskt: konsulter inom samma tradition men med olika arbetsområden. Samtliga 
grupper intervjuas gruppvis, utifrån huvudfrågeställningen: Finns det vändpunkter 
och går dessa i så fall att definiera? För en diskussion om fokusgrupper se Hylander 
(1998). 
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I studien av skolpsykologiskt arbete görs ett teoretiskt urval utifrån principen att få 
ut mesta möjliga information kring den öppna frågeställningen: Vilken roll tilldelas 
skolpsykologen i skolan som social organisation, när en lärare får problem med en 
elev? Skolpsykologer med erfarenhet av elevvårdsarbete som vid förfrågan visade sig 
intresserade av att delta i undersökningen, väljs ut och får berätta om ett 
elevvårdsärende. Intervjuerna är öppna med fokus på psykologens arbetsinsatser, från 
det att ärendet påbörjas till eventuell avslutning. Sammanlagt görs 12 intervjuer med 9 
skolpsykologer. 

Kodning 

Den fråga som ställs till data i detta moment är: Vad finns att upptäcka i mitt 
material? Vad säger data om detjag vill studera? Vilka indikatorer finns på 
intressanta fenomen? Hur kan dessa sorteras? Vad hör ihop och vad är en kategori 
för sig? Forskaren har ett insamlat material vanligtvis bestående av observationer 
eller intervjuer, som är nedskrivna. Det finns inga förutbestämda kategorier. 
Protokollen gås igenom ordagrant. Vad handlar det om? Vilken utsaga är 
betydelsebärande? På det här stadiet gäller det att hitta så mycket information som 
möjligt i materialet. Om man liknar processen vid pusselläggning handlar det om att 
identifiera de olika bitarna, särskilja dem från varandra, lägga dem med rätt sida 
upp, sortera dem i högar beroende på vad man tror att de föreställer (hör hemma). 
En mening kan innehålla flera indikatorer, varav någon utgörs av hela meningen 
medan andra utgörs av enstaka ord eller en sammansättning av flera ord. Det är 
som att starta ett bygge, där man inte vet vad det är för material som kommer att 
behövas. 

Många ord eller fraser sorteras in under flera koder, beroende på att ordet eller 
frasen innehåller flera indikatorer. Det finns ett dilemma mellan att extrahera så 
många och så varierande koder som möjligt från ett material och att förstå det man 
plockar ut. Blir enheten för liten tappar den sin betydelse. Kodar man för stora 
enheter förlorar man i variation. Den lösning som vi har funnit är att hela tiden 
växla mellan kodlista och intervjuer så att helheten inte förloras. 

Allt eftersom fler koder uppstår, blir det allt svårare att ha en överblick över dem. 
Det uppstår ett behov av att även gruppera koderna i högar. Koder som är likartade 
samlas i samma hög och bildar en kategori som :far ett namn. Likartade kategorier 
kan också samlas ihop i en överordnad kategori. Detta är ingen rätlinjig process. 
När man sorterar i kategorier upptäcker man att vissa koder behöver omdefinieras. 
Somliga koder är fulla av indikatorer, medan andra bara har enstaka indikatorer. 
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Vissa koder som är mer övergripande kommer att bilda kategorier. Kategorier och 
koder grupperas och omgrupperas. 
Att koda materialet är inte bara tidsmässigt krävande utan även psykiskt mödosamt 
eftersom forskaren hela tiden utgår från den enskilda utsagan som en unik 
informationsbit. För att kunna koda den måste den undersökas ordentligt med 
avseende på dess kvalitativa innebörd. Det handlar om att "lukta" och "smaka" på 
den för att få ideer om egenskaper och samtidigt benämna dem utifrån en ny icke 
befintligt nomenklatur. 

I Konsultationsundersökningen transkriberas alla fokusgruppsintervjuer med konsulter. 
Den första intervjun gås igenoin ord för ord. Kodning utifrån den första intervjun ger en 
kodnyckel som består av 55 koder i 11 kategorier. Kodningen ger vid handen att 
konsulterna identifierar något som de anser vara vändningar/vändpunkter. Några av dessa 
sorteringshögar kommer senare att grundas och i omarbetad form bli viktiga begrepp, t.ex. 
Tidpunkt för vändning: ( a) före första tillfället (b) under första tillfället ( c) mellan 
konsultationstillfällen. Typ av vändning: (a) tydliga vändpunkter (b) långsamma 
vändningar ( c) falska vändningar ( d) reversibla vändningar ( e) magiska vändningar. En 
annan kategori som dyker upp redan här är Relation konsult-konsultand: (a) beroende (b) 
autonomi ( c) ömsesidighet ( d) olikhet. De två första koderna beroende och autonomi 
kommer så småningom att bli huvudkategorier, medan övriga högar sorteras in under 
andra koder eller försvinner. Den här kodnyckeln ligger till grund för kodning av 
intervjuerna i fokusgrupp två och tre. Efter den järnförande analysen uppstår kodnyckel 
m 2 som består av 106 koder som sorteras i nio kategorier. Den första grupp intervjun 
omkodas sedan efter denna lista. 

Intervjuerna med skolpsykologerna som bandats och transkriberats, kodas genom att 
varje ord, mening och uttryck underkastas frågan: "Vad säger detta om skolpsykologiskt 
arbete?" Syftet är att identifiera det betydelsebärande i respektive utsaga. Varje 
betydelsebärande utsaga avgränsas och ges en benämning, en kod. T.ex. "Hon (läraren) 
ringde och sa att hon hade ett barn som hon ville prata om", kodas som "anmälan". Varje 
utsaga ges från början sin egen kod. Efterhand som kodningen framskrider, framträder 
vissa koder som mer frekventa än andra, och en kodnyckel börjar urskiljas. 

Jämförande analys 

Kodningen övergår mer och mer i en jämförande analys som i den här etappen är 
en slags sortering. I och med att antalet kodade indikatorer ökar och kunskapen 
om rådata växer, får forskaren ideer om utifrån vilka principer materialet kan kodas 
och därmed sorteras. Indikatorerna jämförs med varandra. De som hör ihop läggs i 
samma hög och får samma kod. Som när man lägger alla blå bitar för sig, alla 
kantbitar på ett ställe etc. De första protokollen gås igenom på samma minutiösa 
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sätt. Analysen är en ständigt pågående jämförande process, där indikatorer jämförs 
med avseende på olikhet och likhet, ifråga om innebörd. Detta är en 
tolkningsprocess, där forskarens subjektiva uppfattning får stor betydelse. 

Andra fokusgruppsintervjun i konsultationundersökningen analyseras efter kodlista nr 2. 
Fortfarande användes en mycket öppen kodning och analys, med små meningsbärande 
enheter. Den tredje intervjun i första omgången kodas efter samma kodlista, men nu med 
större enheter som grund. Nu dyker endast ett fåtal nya koder upp. 

I skolpsykologundersökningen sorteras indikatorerna in i "högar" som etiketteras med 
paraplybegrepp som anmälan, arbetsprocess. Materialet kondenseras genom att olika 
koder förs ihop under en gemensam etikett. Exempelvis förs koden problembild ihop 
med koden anmälan. 

Som framgår av redovisningen här, interagerar analys och kodning och är svåra att 
urskilja från varandra i den praktiska f orskningsprocessen. 

Memos 

Analysen skrivs ner i memos, som knyts till de olika kategorierna och sorteras när 
skrivprocessen börjar. På det här stadiet utgörs memos i hög grad av funderingar 
kring vilken kategori ett uttalande ska hänföras till, samt om nya kategorier ska 
tillföras. Men memos kan även bestå av ideer som forskaren får som tycks som 
förklaringar eller samband, men där det finns alldeles för lite bearbetad data för att 
närmare granska iden. Det kan även gälla ideer från litteraturläsning. 

Samtidigt med kodning och jämförande analys i skolpsykologundersökningen sker hela 
tiden en teoretisk analys som dokumenteras i utkast, som blir en form av löpande 
protokoll genom hela arbetsprocessen. Exempelvis föds ideer om roll som teoretiskt 
begrepp under den första etappen. Detta leder till en studie av rollbegreppet utifrån 
vilken en analys av skolpsykologens roll i ett historiskt perspektiv kan göras med hjälp 
av styr- och måldokument rörande skolans elevvårdsarbete. Genom dessa teoretiska 
studier föds ideer om hur rollbegreppet kan definieras utifrån funktion, vilket leder 
arbetet vidare i nästa etapp. 

Jämförelse med kvantitativ metod 

Sorteringsetappen kan liknas vid faktoranalys, där det så småningom bildas kluster, 
dvs kategorier av närliggande koder. Dessa kategorier är ännu bara 
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sorteringshögar, men utgör rudiment till de begrepp som senare bildas. På samma 
sätt som i faktoranalys, vet man att det som ingår i dessa koder på något sätt 
hänger ihop, men man vet inget om varför de hänger ihop eller vad som 
karakteriserar relationen dem emellan. Skillnaden är naturligtvis att faktoranalys 
bygger på statistiska samband, medan sorteringsprocessen i GT bygger på 
kvalitativa samband. 

Sammanfattningsvis kan etapp ett illustreras med följande schema: 

SYFTE URVAL KODNING JÄMFÖRANDE JÄMFÖRELSE 
ANALYS MEDKVANTI 

TATIVMETOD 
1. Öppet teoretiskt urval Öppen kodning Sortering Faktoranalys 
Benämnda 
utsagor Medvetet urval utifrån Inga föreskrivna Ständigt pågående 

forskarens ide om var kategorier. Indikatorer jämförelse mellan 
fenomenet finns och benämns, liknande indikatorer och 
tydligt gestaltas. indikatorer ges samma koder avseende 
Insamling av data sker kod. Koder samlas i likhet och olikhet. 
på öppnast möjliga sätt. kategorier som 
Allt är av intresse. benämns. 

Figur 1. Etapp ett i Grounded Theory. Från rådata till benämning av indikatorer. 

Begreppsbildning. Från sorteringshög till kvalitativa begrepp 

Syfte: 

Syftet med nästa steg i processen är att bilda kvalitativa begrepp. Enligt vårt sätt att 
se skiljer sig kvalitativa begrepp från operationellt definierade begrepp, genom att 
de är levande och hela tiden kan omvandlas. Förutom en deskriptiv innebörd, har 
de en ytterligare kvalitet som gör att de kan kopplas till andra begrepp i nästa etapp. 
Enligt Starrin (1991) skriver Blumer om sensitiserande begrepp medan Starrin 
kallar dem för spårhundsbegrepp, eftersom de ska fungera som ledtrådar för det 
fortsatta forskningsarbetet. Hallberg (1994) talar om samlande paraplybegrepp. 
Dessa begrepp kan antingen vara hämtade direkt från data, s.k. in vivo-begrepp, 
konstruerade av forskaren eller redan etablerade disciplinbundna begrepp. Glaser 
(1978) skiljer på substantiva begrepp som (legitimizing) och teoretiska begrepp 
(looking for consequenses). I det här momentet handlar det om substantiva 
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begrepp. Enligt Corbin och Strauss (1990) är kategorier vidare än begrepp och 
liktydigt med att sätta namn på en händelse, d.v.s. det vi har valt att kalla kod. 

Tillvägagångssättet i de två undersökningarna som vi refererar till skiljer sig något 
åt, såtillvida att det i konsultationsundersökningen nu finns en utarbetad kodlista 
med kategorier, koder och underkoder. I skolpsykologundersökningen finns ett 
mindre antal paraplybegrepp som innehåller indikatorer på fenomen. Såväl 
kategorierna som paraplybegreppen utgör grunden till de kvalitativa begrepp som 
skapas under denna etapp. Ett exempel på detta är när begreppet "anmälan" 
omvandlas till det mer interaktionistiska begreppet "överlämning" som inrymmer 
såväl anmälan som problembild. 

Efter analys och kodning av tre fokusgruppsintervjuer i konsultationsundersökningen 
finns nu en preliminär kodlista som kategoriserar olika typer av vändpunkter/vändningar. 
Nästa fråga som då dyker upp är: Vad beror dessa vändpunkter på? 

I skolpsykologundersökningen ger en kodning och analys under denna etapp upphov till 
nya frågeställningar om exempelvis överlämning, hantering, kritiska punkter i processen, 
samt funderingar om skolpsykologens föreställningar om sin funktion i ärendet utifrån ett 
roll teoretiskt perspektiv. Dessa mer preciserade frågeställningar leder till en omkodning 
av materialet. 

Urval av data 

Urvalet av data sker successivt och mer och mer strategiskt. I ett senare skede av 
studien, välj er man ut områden som kan ge just den information som saknas. 
Allteftersom koderna växer fram ökar behovet av nya och mer specifika data som 
kan användas för att grunda koderna. 

För att få svar på frågan om vad vändningar och vändpunkter beror på görs ett nytt 
urval. Efter den första omgången intervjuer finns endast enstaka koder rörande orsak till 
vändpunkter. Framför allt har intervjupersonema haft svårt att utförligt redogöra för 
konkreta exempel av vändpunkter. Därför genomförs ytterligare en omgång 
gruppintervjuer där deltagarna medför ärenden som de själva anser innehålla en 
vändpunkt. Samma grupper används alltså ytterligare en gång, men nu utifrån en annan 
intervjuguide med en mer preciserad fråga. 

Genom att återigen gå tillbaka till empiriska data, kan man fylla på kategorierna. 
Kan man använda sitt gamla material eller behöver man nytt? 
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Utifrån de mer preciserade frågeställningarna i skolpsykologundersökningen, görs först 
en omkodning av befintligt material därefter ett nytt urval av fem skolpsykologer som 
intervjuas utifrån en mer fokuserad intervjuguide. 

Kodning 

Kodningen ändrar karaktär i denna fas. Det handlar inte längre om samma 
minutiösa genomgång av utsagor som i föregående fas. Kodningen ska ge ideer om 
hur man kan fylla ett begrepp och därmed definiera det. Olika aspekter av 
fenomenen kodas. Den frågan forskaren ställer sig är: Vad innehåller denna 
kategori? Vad har den för aspekter och dimensioner? Hur kan den variera? Finns 
det något mer som skulle kunna beskriva denna kategori? De högar som finns är 
nu olika stora och olika mycket värda. När nya data säger mer om en kategori än 
tidigare, kommer somliga kategorier att försvinna, andra blir huvudkategorier. När 
kategorierna på detta sätt har fyllts, kan de ges nya och mer teoretiska namn. En 
del av dessa namn kan bestå av något som ligger mycket nära utsagor i 
protokollen, in vivo koder, t.ex "magiska vändningar". Men dessa har nu fått en 
annan och mer väldefinierad innebörd och därigenom övergått till att bli ett 
begrepp. Andra kategorinamn är redan välkända teoretiska begrepp t.ex "aha
upplevelse" eller helt nya konstruktioner t.ex. "falska vändningar", men som här 
definieras utifrån de koder som fyller kategorin (konstruerade koder). Dessa 
begrepp fungerar som arbetsnamn, som kan förändras, när nya och bättre 
beteckningar dyker upp. 

Kodlistan i konsultationsundersökningen omstruktureras igen. Kategorierna görs mer 
logiska, och får underkategorier, som i sin tur får underkategoriei\i vissa fall. T. ex "Typ 
av vändning" har tidigare bestått av 13 olika koder. Nu sorteras detta under (a) När sker 
vändningen? och (b) Hur sker vändningen?". En del kategorier blir välfyllda och :far 
många underkategorier: Vändning i arbetsinriktning för konsultanden kan t.ex. vara, 
vändning i arbetslust, i känsla av ansvar och kontroll, återupptagande av professionell 
kompetens, användning av nya metoder, känsla av att orka. Vissa kategorier med många 
underkategorier, f'ar lite bekräftelse i data och underkategoriema dras därför ihop till ett 
fåtal kategorier. 

I skolpsykologundersökningen omvandlas "anmälan" till "överlämning" som inrymmer 
såväl "anmälan" som "problembild". Kategorin "arbetsprocess" kodas först om till 
"bearbetning" och sedan till "hantering". Koden "returnering" som funnits med från 
början får stå kvar. I enlighet med Corbin & Strauss (1990), föder dessa nya koder även 
tanken på andra möjliga kategorier. Exempelvis går det att urskilja en process med 
överlämning och retumering som skilda kategorier och därigenom väcks tankar om 
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återtagning som en möjlig kategori. Genom analys av det befintliga materialet visar sig 
utsagor som indikerar en återtagning när exemepelvis psykologen beskriver att läraren 
"köper" ett förslag som hon ger. En ny kod som benämns "kritisk punkt" framträder i 
materialet. 

Kodningen i denna etapp blir nu fokuserad på frågan "Vad säger data om 
fenomenen överlämning och hantering. Hur kan dessa begrepp fyllas? Vilka olika 
aspekter finns? Överlämning framträder som ett mer komplext fenomen. 
Exempelvis urskiljs en skillnad mellan att överlämna en fråga (om hur man skall 
hantera ett barn) och en överlämning där psykologen får en känsla av något 
(exempelvis att det som görs i skolan är otillräckligt). En annan form av 
överlämning verkar handla om överlämnandet av en arbetsuppgift som läraren inte 
anser ligga inom sitt eget arbetsområde. När det handlar om "hantering " kan 
utifrån kodningen urskiljas olika "strategier" (arbetssätt) som kodas utifrån om det 
handlar om att "tillföra läraren något", "utföra något", respektive "befria från 
något". 

Jämförande analys 

På detta stadium går forskaren in och analyserar koder och kategorier. Corbin och 
Strauss (1990) föreslår ett antal tekniker för att omvandla kategorier till begrepp. 
Man kant.ex fråga sig: "vad skulle den här kategorin_he1y_d_a_om den kom från ett 
helt annat område?" (flip flop teknik). Några av koderna beskriver egenskaper hos 
kategorin. Man kan då fråga sig "finns det fler sätt att beskriva den här kategorin? 
Kan kategorin variera enligt olika dimensioner, tid, längd, intervall, djup etc.? Man 
upptäcker genom analysen att det borde existera koder som man inte har. I 
undersökniJ:?-gen om vändpunkter, var negativa vändpunkter ett sådant fenomen 
som ingen talade om men som logiskt borde finnas där. Om det inte finns koder 
som beskriver detta, återgår man till data för att på så sätt se om man kan hitta 
grund för de dimensioner och egenskaper som borde finnas. Härvidlag 
representerar Glaser och Strauss något olika inriktningar, där Glaser (1992) är mer 
försiktig och tycker att man ska låta data tala, medan Strauss & Corbin (1990), 
betonar det kreativa prövandet av olika ideer. 

Fokusgruppsintervjuema från omgång 2 analyseras först efter kodlista nr 2. Några nya 
koder dyker upp, men fram för allt fylls kategorier som inte varit grundade. DeJrntegorier 
som finns är nu olika stora och olika mycket värda. Somliga kategorier försvinner, andra 
blir huvudkategorier. När kategorierna på detta sätt har fyllts, kan de ges nya och mer 
teoretiska namn. Därefter omstruktureras kodlistan som beskrivits under 
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begreppskodning. Om det finns plötsliga vändningar borde det också finnas kontinuerliga 
vändningar. När det inte finns koder som beskriver detta, undersöks data på nytt. 

Memos 

Memos består fortfarande i hög utsträckning av tankar kring hur data kodas. Men 
nu börjar också teoretiska ideer dyka upp. I konsultationsundersökningen finns 
t.ex. tankar om hur affekt, kognition och handling samverkar vid vändningar och 
vändpunkter. I undersökningen om skolpsykologiskt arbete finns tankar om 
överlämning som har likheter med psykologiska processer som överföring och 
motöverföring samt projektiv identifikation. 

Jämförelse med kvantitativ metod 

Eftersom man i denna etapp försöker teoretiskt beskriva variansen inom och 
mellan kategorierna, kan processen liknas vid variansanalys, där man statistiskt 
visar att olika kategorier skiljer sig från varandra. 
Sammanfattningsvis kan etapp 2 illustreras med följande schema: 

SYFTE URVAL KODNING JÄMFÖRAN JÄMFÖRELSE 
DE MEDKVANTI 
ANALYS TATIVMETOD 

Grundade Strategiskt urval Begreppskodning Begrepps- V ariansanalys 
begrepp jämförelse 

Tidigare insamlade data Kategorier beskrivs 
används på nytt sätt, med hjälp av ingående Variansen 
och nya data samlas allt koder. mom 
efter behov. Ytterligare egenskaper begreppen 

som beskriver analyseras. 
kategorin tillkommer. Flip 
Kategorin ges ett flopteknik. 
kvalitativt namn som 
"syftar framåt". 

Figur 2. Etapp två i Grounded Theory. Begreppsbildning. 



24 

Mönstersökning 

Syfte: 

Forskaren frågar sig nu: Vad finns det för mönster i denna begreppsvärld? Hur 
förhåller sig begreppen till varandra? Syftet med detta moment är att hitta mönster 
och förstå hur begreppen relaterar på ett meningsfullt sätt till varandra. 

I konsultationsundersökningen finns nu ett antal mer eller mindre väl definierade 
begrepp. som sinsemellan inte hänger ihop. Exempelvis görs ingen skillnad på vändningar 
och vändpunkter och det finns ingen relation mellan dem. Det finns överhuvudtaget få 
relationer mellan de övergripande begreppen. Är t.ex. en viss typ av vändning vanligare i 
en viss typ av ärenden? Är vändpunkter en del av en process? Hur ser förhållandet ut 
mellan olika vändningar och vändpunkter? 

I skolpsykologundersökningen framträder plötsligt ett mönster mellan överlämning och 
hantering, där även det fenomen som kodats som "kritisk punkt" kommer med i bilden. 
Därmed är forskningsprocessen inne i nästa etapp. Plötsligt får även begreppet mättnad 
en ny innebörd. Forskningsprocessen framskrider som en dialektisk process där en fas 
plötsligt övergår i nästa genom ett kvalitativt språng, i samband med att det fenomen som 
studeras framträder i ett (förklarat) ljus. Varje språng är sannolikt en indikation på den 
mättnad i processen som behövs för att kunna gå vidare till nästa fas . Den tredje etappen 
inleds med frågeställningar utifrån ett schema som utarbetats utifrån en ide om hur 
sambandet mellan överlämning och hantering ser ut. 

Urval av data 

För att kunna hitta mönster i data, gäller det att se alla möjliga variationer. Om man 
t.ex. undersöker döende patienters upplevelse och det visar sig att typ av 
omhändertagande är en avgörande faktor, kan man för att fylla på sin teori välja en 
helt annan typ av sjukhusavdelning för att få så stor variation som möjligt. Man 
kan också leta data som redan säger något om relationen mellan olika begrepp. 
Målet med detta urval är att få så stor variation som möjligt i materialet för att få 
fram så mycket olikhet som möjligt samt underlätta upptäckten av relationer mellan 
begrepp. 

I konsultationsstudien har två typer av urval gjorts som underlag för en mönstersökande 
kodning. 
1. De ärenden som konsulterna berättat om i fokusgruppsintervjuerna, skrivs ut och 
används i sin helhet. Dessa data har alltså tidigare använts i den öppna kodningen och 
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analysen, men används nu på ett nytt sätt, som ger mer information om relationer mellan 
olika begrepp. 
2. För att utöka variationsvidden med konsultandernas upplevelse av vad som händer i 
konsultationsprocessen används ett utvärderingsmaterial från 1992 som gäller 43 
arbetslag inom barnomsorgen som har besvarat en enkät efter slutförd konsultation. 
Enkätens fyra öppna frågor med sammanlagt 21 7 kommentarer har använts som underlag 
i kodningen. 

I skolpsykologundersökningen görs ytterligare ett antal intervjuer med skolpsykologer 
utifrån en frågeguide som avser att testa om och hur sambandet mellan överlämning och 
hantering kan se ut. 

Kodning 

Corbin och Strauss (1990) använder sig av begreppet axial kodning för att 
beskriva kodningen i denna fas. I den axiala kodningen undersöks relationerna 
mellan begrepp, och mellan begrepp och dess underkategorier. Med begreppens 
hjälp går man tillbaka till data, gamla eller nya, för att undersöka hur begreppen 
varierar i förhållande till varandra och till olika aspekter och dimensioner av 
begreppen. Det handlar alltså om att se hur begreppen rör sig i förhållande till 
varandra. Det kan jämföras med ett solsystem, där man låter det ena begreppet 
efter det andra vara jorden, för att undersöka hur månarna rör sig i förhållande till 
jorden samt hur jorden rör sig i förhållande till solen och till andra planeter. Glaser 
(1978) använder i stället begreppet teoretisk kod för de koder som sammanbinder 
andra koder och därigenom bestämmer relationen mellan dessa, eller utgör 
hypoteser om denna relation. 

I konsultationsundersökningen organiseras begreppen i fem huvudkategorier (a) 
Förutsättningar för vändningar, (b) Beskrivning av vändningar, (c)Kvalitativa aspekter 
på förändring. ( d) Förklaringar till förändring och ( e) Prediktion av förändring. Många 
av de begrepp som senare blivit huvudbegrepp finns med, men som en av många 
kategorier under en annan generell kategori. Konsultandens "affective arousal" finns 
t.ex. med under förutsättningar som en aspekt på "initial state", de andra aspekterna av 
initial state (kognitiv beskrivning och arbetsmotivation) överges senare liksom kategorin 
"initial state". 

Begreppen presenteras grafiskt i form av ett flödesschema med fyra huvudkategorier: 
Förutsättningar, initialtillstånd, vändningar och resultat. Detta är ett tillvägagångssätt 
som ligger nära det av Corbin och Strauss beskrivna kodningsparadigmet. Kategorin 
vändningar/vändpunkter tas som utgångspunkt för att ställa frågorna: Förutsättningar 
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för vändningar? Hur sker vändningarna? När sker vändningarna? Vad är det som vänder? 
Varför vänder det? Alla tidigare kategorier och begrepp sorteras under dessa kategorier. 

Det är denna kodning som höjer abstraktionsnivån och gör begreppen teoretiskt 
intressanta då det är den teoretiska koden som anger relationen mellan olika begrepp. 
Affective arousal dyker upp som en sådan kod, som varierar mellan olika vändpunkter 
och därigenom kan säga något om relationen mellan dessa. En kod kan alltså utvecklas 
från att ha varit en substantiv kod till en teoretisk kod. En annan teoretisk kod som blir 
viktig är "rörelse mellan närhet och distans". I och med att den koden dyker upp kan 
många tidigare kategorier sorteras in på ett nytt sätt. Olika typer av problem hos 
klienten, blir t.ex. nu en del av konsultandens "presentation av närhet" eller 
"presentation av distans till klienten". Koden" rörelse mellan närhet och distans" består 
egentligen av två begrepp, dels närhet/distans dels rörelse. Först sorteras alla kategorier 
under närhet och distans. Konsultandens rörelse mellan närhet och distans i förhållande 
till klienten f'ar då underkategoriema "avoidance"," remoteness" ," diagnose" ,"attention" 
och "attachment". I och med att rörelse introduceras som en teoretisk kod, uppstår 
också motsatsen till rörelse, dvs "låsning". Konsultandens rörelse mellan närhet och 
distans kan då omgrupperas och får en helt annan och teoretiskt mer intressant 
utformning. Konsultanden rör sig i förhållande till klienten mellan "attachrnent" genom 
"attention" till "autonomy''. Men varje position har också ett låst läge där konsultanden 
kan fastna. Attachment kan leda till "entangle", attention till" stereotype diagnose" och 
autonomy till "avoidance". Samma teoretiska koder appliceras sedan på konsultens 
förhållande till konsultanden. 

Ett sätt att hitta mönster är att koda de fall som konsulter har beskrivit. Varje fall kodas 
för sig och beskrivs med hjälp av koderna. Fallen sorteras efter vilken 
vändning/vändpunkt som är mest framträdande. Det som då blir tydligt är skillnaden 
mellan vändpunkter och vändningar. Ett ärende innehåller alltid en typ av vändning 
(eller icke vändning), men kan innehålla flera vändpunkter. Många av de koder som 
tidigare har använts visar sig sakna betydelse och kan nu sorteras bort. 

Jämförande Analys 

Forskaren får ideer om variabler som sammanbinder de olika begreppen. De blir 
rudiment till teoretiska koder. Det finns olika sätt att prova vad som kan vara 
relvanta teoretiska koder. Strauss & Corbin ( 1990) föreslår en kodningsparadigm 
som hjälp i det här arbetet. Kodningsparadigmet består av orsak, fenomen, context, 
strategier, konsekvenser, resultat och mellanliggande variabler. Ett begrepp som 
är orsak till ett fenomen kan ses som strategi i förhållande till ett annat fenomen. I 
det här läget prövar forskaren ett antal olika sätt att se på relationerna mellan olika 
begrepp samt begrepp och dess underkategorier. På detta sätt växer olika mönster 
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fram i materialet. Om man ska fortsätta jämförelsen med kvantitativa metoder 
motsvarar detta regressionsanalysen eller korrelationen. Det kan göras genom 
fyrfältstabeller, modeller, flödesscheman, fallbeskrivningar etc. eller helt enkelt 
genom att ställa frågor till materialet med utgångspunkt från kodningsparadigmen. 
Glaser (1978) ser kodningsparadigmet, som han kallar Six C 's ( Causes, Context, 
Contingencies, Consequenses, Covariannces and Conditions) som en av många 
möjliga kodfamiljer som kan användas. Andra är: Process, Gradering, Dimension 
och Typ. Glaser menar att det är viktigt att hitta det hjälpmedel som är lämpligt för 
egna data, så att man inte tvingar in data i ett mönster som inte passar. 

I konsultationsundersökningen "korreleras" ett flertal koder mot varandra, genom fyr
eller flerfältsdiagram. T.ex. görs en sammanställning av affective arousal hos 
konsultanden och kognitiv beskrivning av relationen till klienten, där alla 
fallbeskrivningar sorteras in. Koden kognitiv beskrivning överges senare, och blir en del 
av den mer generella teoretiska koden konsultandes presentation av klienten som en 
rörelse mellan närhet och distans. Men analysen ger en förståelse för koden affective 
arousal, som sedan leder till en jämförelse mellan affective arousal och vändpunkter. 
Vändpunkterna framstår nu som länkar mellan de olika interaktionsmönster som 
förekommer i konsultationen ( discharge, focus och reflection), karakteriserade av 
plötsliga affektiva förändringar. 

När konsul tandenkäterna kodas dyker ett fåtal nya koder upp, men framför allt grundas 
koderna för pendling mellan närhet och distans, när konsultanderna beskriver vad de 
upplever att de fått ut av konsultationen. Koderna "konsultens bekräftelse" konsultens 
utmaning" mättas och koden "friläge" dyker upp som en överordnad kategori för såväl 
konsultens som konsultandens växling mellan närmande och fjärmande. 

I skolpsykologundersökningen börjar ett samband mellan överlämning och hantering att 
urskiljas. Detta samband kan ses som en början till en teoretisk kod och formuleras som 
"psykologens föreställning om problemet och sin uppgift". I skrivande stund har 
arbetet med att samla in nya data för att fortsätta utforskandet av detta samband. 

Jämförelse med kvantitativ metod 

Eftersom forskaren i den här etappen relaterar begrepp till varandra är detta 
närmast att jämföra med regressionsanalys, path analysis eller 
korrelationsberäkningar som används i kvantitativ metod. 
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Sammanfattningsvis kan etapp 3 illustreras med följande schema: 

SYFTE URVAL KODNING JÄMFÖRANDE JÄMFÖRELSE 
ANALYS MEDKVANTI 

TATIVMETOD 
3. Mönster Variations/relationsu Teoretisk (Axial) Mönster-analys Korrelation och 

rval kodning regressions-
analys 

Urval för att öka Begrepp undersöks i Kodfarnilj er och 
spridningen och grunda förhållande till kodningsparadig 
relationer mellan underkategorier och m används för att 
begrepp relationer till andra beskriva rela-

begrepp. Hur tio ner. Processer, 
begreppen rör sig i modeller diagram 
förhållande till och case-stories. 
varandra. 

Figur 3. Etapp tre i Grounded Theory. Mönstersökning. 

Teorigenerering 

Syfte 

I denna fas frågar sig forskaren hur ett upptäckt fenomen kan förklaras och hur 
det varierar i olika sammanhang och vid olika förutsättningar. Syftet med detta 
moment är att nå fram till en modell eller teori som kan förklara fenomenet. 

F orskningsprocessen rörande vändpunkter i konsultationsprocessen befinner sig nu i ett 
skede som kan karakteriseras som jakten på kärnkategorin I kärnprocessen. Det finns 
flera intressanta mönster, men vilket är det viktigaste? Vad är det som i ett begrepp eller i 
en process kan beskriva och förklara huvuddelen av den mängd information som har 
skapats? 

Urval av data 
Det slutgiltiga urvalet är det selektiva urvalet som bestäms utifrån kärnkategorin 
eller kärnprocessen. Nu tar man bara med de data som är av intresse för 
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kärnkategorin, och lämnar övriga. Alla nya data som tas in ska kunna relateras till 
kärnkategorin. 

Utifrån kärnprocessen görs ett selektivt urval för att därigenom grunda teorin. I 
beskrivningen av kärnprocessen uppstår hypoteser om relationer mellan olika 
begrepp, som har förtydligats i analysen. En del av dessa relationer är ganska väl 
grundade utifrån redan tillgänglig data, medan andra är mycket spekulativa 
hypoteser som kräver nya data för att grundas, avfärdas eller modifieras. I GT kan 
man säga att alla samband egentligen är hypotetiska eftersom de hela tiden är 
föremål för omvandling när nya data så kräver. 

Huvudfrågan i konsultationsundersökningen är nu: "vad är det som ska till, för att 
konsultens rörelse mellan närhet och distans ska fortplantas till konsultandens 
representation av relationen till klienten?" Det krävs data som ger (a) information om 
interaktionen mellan konsult och konsultand (b) om konsul tandens upplevelse av denna 
interaktion, ( c) om konsultandens upplevelse av förändringar i förhållande till klienten 
( d) om konsultens upplevelse av interaktionen mellan konsult och konsultand. 
Ljudbandinspelningar av sex konsultationsärenden har samlats in, intervjuer har 
genomförts med konsulter och konsultander vid avslutad konsultation. Dessutom har 
konsulter och konsultander svarat på frågeformulär före och efter konsultationerna. 

Kodning 

Genom att i en berättelse göra en beskrivning av de fenomen som 
undersökningen handlar om kan kärnkategorin eller kärnprocessen 
utkristalliseras. En kärnkategori är en kategori som är tillräckligt abstrakt 
för att kunna innefatta allt det som finns med i historien. Antingen hittar 
man en redan existerande kategori eller också uppfinner man en ny. Det 
kan finnas många möjligheter till kärnkategorier men man måste välja en 
för att få en sammanhängande teori. En kärnkategori är en teoretisk kod 
som är central, återkommer ofta i data, tar tid att mätta, är lätt att relatera 
till andra koder. Beskrivningen görs först översiktligt (story) och senare 
allt mer detaljerad och i teoretiska begreppstermer där relationerna mellan 
begreppen framgår (story line ). Det här är ett sätt för forskaren att bringa 
reda i sitt material, och förstå vad som är den viktigaste sammanhållande 
länken eller processen. Kärnkategorin kan, men behöver inte vara en basal 
social process (BSP). Med en BSP menar Glaser (1978) en process med 
åtminstone två stadier som har en början och ett slut och utgör en 
förändring, som förklarar variationen i det problematiska mönstret. Ibland 
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kan denna kärnkategori eller kärnprocess, benämnas med en enkel kod, 
ibland måste den beskrivas med en hel mening. 

Story i konsultationsundersökningen: 
Interaktionen mellan konsult och konsultand och mellan konsultand och klient kan 
beskrivas som en rörelse, antingen nännande eller fjärmande. När personal, 
(konsultander) vänder sig till en psykologkonsult för att få hjälp med ett ärende, 
beskrivs relationen till klienten som låst. De har de fastnat i sin relation till klienten och 
kan inte röra sig fritt varken närma sig eller fjärma sig. Konsulten försöker få igång en 
process, en rörelse genom att själv nänna sig och fjärma sig i förhållande till 
konsultandens presentation. En vändning i ärendet sker om konsultanden kommer ur 

sitt låsta läge och kan ändra riktning i förhållande till klienten, från fjärmande till 
nännande eller från närmande till fjännande . En förutsättning för en sådan vändning är 
att konsultanden kan stanna upp i ett affektivt neutralt friläge och se klienten med 
öppna ögon, för att sedan växla riktning. 

Storyline 
När konsultanden anmäler ett ärende till konsulten har hon fastnat i en låsning i relation 
till klienten. Genom att konsulten bekräftar och utmanar konsultandens bild av klienten, 
startar en interaktion mellan konsult och konsultand som karakteriseras av en pendling 
mellan avlastning och reflektion. Växlingen mellan dessa två går genom friläge, ett 
neutralt frågande och svarande där konsulten söker ett gemensamt fokus med 
konsultanden. När det finns ett gemensamt fokus kan processen fortsätta, men den kan 
också låsa sig i ett gemensamt stereotypt diagnosticerande. Bekräftelse kan leda till 
låsning i vidhäftande beroende, utmaning kan leda till dragkamp eller undvikande. 
Igångssättningsrörelse från låsning går genom friläge. Övergång från interaktionsområde 
till friläge och från friläge till interaktionsornråde karakteriseras av förändringar i affekt 
tillstånd hos konsultandem; lättnad, befrielse, överraskning eller upptäckt. 

Kärnprocess 
Undersökningen fokuserar på om och hur konsultens nännande och fjärmande rörelser 
till konsultandens presentation, påverkar konsultandens rörelse mellan närhet och 
distans i förhållande till klienten, särskilt hur konsultanden kommer i rörelse och genom 
ett friläge kan växla riktning, så att en vändning i ärendet kommer till stånd. 

Jämförande analys 

Tillvägagångssättet enligt Corbin och Strauss (1990) är att relatera andra kategorier 
till kärnkategorin med hjälp av orsaksparadigmet, relatera kategorierna i enlighet 
med sina dimensioner, validera relationerna mellan begrepp gentemot data ( d.v.s. 
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ställa hypoteser om relationer och undersöka om det finns fog för dessa) samt att 
fylla i kategorier som inte är fyllda. Analysen går ut på att hitta hur de andra 
kategorierna förhåller sig till kärnkategorin. Genom att använda 
kodningsparadigmet på ett övergripande plan, kan man nu beskriva en process, 
och ställa hypoteser om vad som sker i denna process, för att sedan undersöka om 
det finns fog för det i data. Endast sådant som oupphörligen kommer tillbaka i data 
ska införlivas med teorin. 

För att kunna undersöka förhållandet mellan interaktionsprocessen i konsultationen och 
konsultandens pendlande i förhållande till klienten, krävs mer information än vad 
fokusgruppema gett vid handen. Autentiska inspelningar av konsultationssamtal ger 
möjlighet att lyssna till hur interaktionsprocessen utformas, och hur relationen till 
klienten presenteras av konsultanden. 

Jämförelse med kvantiativ metod 

I det här stadiet är man inne i hypotesprövandet. Skillnaden mellan 
hypotesprövning i statistisk metod och i GT är att resultatet av hypotesprövningen 
i GT är en modifiering av hypotesen inte ett verifierande eller förkstande. 

Sammanfattningsvis kan den här etappen illustreras på följande sätt: 

SYFTE URVAL KODNING JÄMFÖRANDE JÄMFÖRELSE 
ANALYS MEDKVANTI 

TATIVMETOD 
4.Teoretisk Selektivt urval Selektiv kodning Helhets- Hypotes-
modell analys prövning 

Urval för att grunda Beskrivning av 
kärnprocessen, genom kärnprocessen i Orsaksparadigmet 
att ofyllda kategorier allmänna (story )och används på ett 
fylls och hypoteser begreppsmässiga övergripande plan 
grundas och inlemmas i termer (story line) 
teorin. 

Figur 4. Etapp fyra i Grounded Theory. Teorigenerering. 
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SYFTE URVAL KODNING JÄMFÖRANDE Jämförelse med 

ANALYS kvantitativ metod 
4.Teoretisk Selektivt urval Selektiv kodning Helhets- Hypotes-prövning 
modell analys 

Urval för att grunda Beskrivning av 
kärnprocessen, genom kärnprocessen i Orsaks paradigmet 

' att ofyllda kategorier allmänna (story )och används på ett 
fylls och hypoteser begreppsmässiga övergripande plan 
grundas och inlemmas i termer (story line) 
teorin. 

3. Mönster Variations/relationsur Teoretisk (Axial) Mönster-analys Korrelation och 
val kodning regressions-

analys 
Urval för att öka Begrepp undersöks i Kodfamiljer och 
spridningen och grunda förhållande till under- kodningsparadigm 
relationer mellan kategorier och rela- används för att 
begrepp tioner till andra be- beskriva rela-

grepp. Hur begreppen tioner. Processer, 
rör sig i förhållande till modeller diagram 
varandra. och case-stories. 

2.Grundade Strategiskt urval Begreppskodning Begrepps- Varians analys 
begrepp analys 

Tidigare insamlade data Kategorier beskrivs 
används på nytt sätt, med hjälp av ingående Variansen inom 
och nya data samlas allt koder. begreppen 
efter behov. Ytterligare egenskaper analyseras. Flip 

som beskriver flopteknik. 
kategorin tillkommer. 
Kategorin ges ett 
kvalitativt namn som 
"syftar framåt" . 

I.Benämnda Öppet teoretiskt urval Öppen kodning Sortering Faktoranalys 
utsagor 

Medvetet urval utifrån Inga föreskrivna Ständigt pågående 
forskarens ide om var kategorier. Indikatorer jämförelse mellan 
fenomenet finns och benämns, liknande indikatorer och 
tydligt gestaltas. indikatorer ges samma koder avseende 
Insamling av data sker kod. Koder samlas i likhet och olikhet. 
på öppnast möjliga sätt. kategorier som 
Allt är av intresse. benämns. 

Figur 5. Arbetsprocessen i Grounded Theory. 
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FRAMSTÄLLNING OCH REDOVISNING 

Att presentera forskning baserad på Grounded Theory är inte oproblematiskt, om 
man vill att rapporten skall åskådliggöra själva forskningsprocessen. Eftersom GT 
inte följer en linjär arbetsprocess, är det svårt att göra forskningen rättvisa genom 
en traditionell rapport. Flertalet forskare har dock av flera skäl ändå valt att 
dokumentera sin forskning på detta sätt. Det är givetvis svårt att beskriva den icke 
linjära processen och det kaotiska flödet som pågår mellan de olika faserna i 
processen, där kodningen ger forskaren illusion av en tänkt ordning, i vilken 
empirin kan lyftas in, en ordning som likt en såpbubbla kan försvinna i samma 
stund sorteringen av data påbörjas genom den jämförande analysen. Såväl kodlista 
som de framväxande begrepp som forskaren använder sig av genomgår en ständig 
omvandling. Denna process är inte bara svår att fånga in utan även svår att sätta på 
pränt. Vi tror ändå att forskningen vinner på att beskrivas som en cirkulär process, 
där läsaren kan följa arbetet 

KRITIKAVGROUNDEDTIIEORY 

Det är främst inom sociologisk metod och teoribildning som GT har diskuterats 
och analyserats, vilket fått betydelse för inriktningen av den kritik som riktats mot 
GT. Layder (1994) är en av dem som, trots en i huvudsak positiv inställning gör en 
kritisk analys av GT som forskningsmetod. Han anser att den är alltför begränsad 
och ställer sig vid sidan om annan social forskningmetodik. Han förordar en mer 
öppen forskningsansats, som även lånar drag från andra metoder så att upptäckter 
inte begränsas till det som faller innanför gränserna för GT. Tillräcklig hänsyn tas 
enligt Layder inte heller till makroperspektiv, vilket gör det svårt att knyta 
mikroprocesser till makroprocesser. Strukturella faktorer, maktfaktorer och 
historiska skeenden får ej sin rättmätiga betydelse. Layder hänvisar här till en 
diskussion inom sociologisk teoribildning om vad som är de viktigaste 
grundstenarna i en social teori. Glaser & Strauss har ju hämtat inspiration från 
Blumer och dennes betonande av den sociala interaktionen som primär grund får 
sociologers intresse istället får det tidigare betonandet av struktur och system. 
Layder (1994) menar med Giddens (1990) att det finns en interaktion mellan 
interaktiva beteenden och strukturer. Utmaningen ligger i att koppla 
makroperspektiv till mikroperspektiv och tvärtom, samt att undersöka länken dem 
emellan. Därför vill också Layder utvidga GT till att alltid omfatta en analys av 
fenomenens struktur, makt och historia. Han medger emellertid att detta inte alltid 
är möjligt. För att fokusera en aspekt kan man behöva sätta t.ex. den historiska 
analysen inom parentes. 
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I sin kritik utgår Layder från att all data inom GT samlas in genom deltagande 
observation. Han menar att upptagenheten av interaktiva beteenden gör att sådant 
som ej visar sig på detta sätt kommer i skymundan, och att bilden därför blir 
ofullständig. Det är sant att praxis inom GT forskning under lång tid sett ut på det 
viset. Men vi kan inte se att det någonstans i litteraturen finns en begränsning i 
vilken form av data som får användas inom GT. Tvärtom menar Corbin (1995) att 
allt kan användas som underlag (1995). Glaser och Strauss använder ett helt kapitel 
(1967) för att beskriva "nya källor för kvalitativa data". I psykologiska GT projekt 
har det varit naturligt att använda andra insamlingsmetoder än observationer som 
intervjuer och bandinspelningar (Rennie, 1988 ; Hallberg, 1992). Vi sympatiserar 
med Layders ( 1994) önskan att inte bortse från strukturella faktorer och deras 
interaktion med sociala beteenden, men kan inte se att det finns något i GT som 
metod som förhindrar detta. Kommer man fram till att maktfaktorer har en 
avgörande betydelse för en framväxande teori, så undersöker man naturligtvis 
situationer där det råder påfallande skillnader i maktutövning. Data kan då hämtas 
alltifrån regelrätta observationer av chefer och underlydande till historiska 
dokument och lönerapporter. 

I de undersökningar som använts som illustrationer i denna rapport, har exempelvis 
den om skolpsykologers arbete en strukturell och historisk dimension som grundar 
sig på data från skoldokument från olika tidsperioder. I den andra rapporten, om 
vändpunkter i konsultationsprocessen, har de historiska och strukturella faktorerna 
medvetet skalats bort för att kunna koncentrera teorin på mikroprocesser. 
Samspelet mellan strukturella faktorer som olika setting och mikroprocesser kan 
undersökas i ett senare stadium. 

Layder ser GT som ett exempel på humanism till skillnad från objektiv 
vetenskaplighet. Han menar att det faktum att betoningen av teorins fit (att den 
passar data) och att den är relevant för de människor den berör, står i 
motsatsställning till objektivt vetenskapliga begrepp. Layder bekymrar sig vidare 
över att GT inte ger en rättvisande fullständig bild av det man vill studera. Vi ser 
naturligtvis även kvalitativ forskning som vetenskaplig forskning där syftet inte är 
att göra en invändningsfri eller en total beskrivning av ett fenomen, utan att 
beskriva en av de möjliga grundläggande processer som ligger bakom detta 
fenomen för att därigenom bidra till dess förklaring. 

Layder menar vidare att Glaser & Strauss genom att helt göra upp med Mertons 
objektivt vetenskapliga begrepp hamnar i en ny fälla. Han propagerar för en mer 
realistisk syn där man kombinerar de olika ansatserna. Här tangerar han den 
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diskussion som är mer relevant när det gäller psykologisk forskning än den som 
handlar om makro- kontra mikroprocesser. Psykologi handlar ju i första hand om 
mikroprocesser. Den psykologiska forskningstraditionen ligger längre bort från 
filosofi och teoribyggande än sociologin och närmare medicinsk, biologisk och 
annan naturvetenskaplig forskning. I förgrunden i den psykologiska forskningen 
kommer därför frågan om subjektivitet och objektivitet. Det är framför allt det 
deduktiva inslaget i GT som har kritiserats. När forskaren bearbetar och 
teoretiserar kring sina begrepp, och sedan undersöker om det finns fog för detta i 
empirin är det uppenbart att detta är en mycket subjektiv och tolkande process. Ju 
mer forskaren bearbetar sina begrepp, ju mer subjektivt spekulerande finns där. Å 
andra sidan är det just denna process som ger innovativa och nya vinklar. Glaser & 
Strauss ( 1967) menar att forskarens personliga erfarenhet och kompetens berikar 
forskningen istället får att vara en belastning. Att forskaren letar får att hitta de 
data som passar teorin, är naturligtvis en intrikat process, som går stick i stäv med 
traditionell naturvetenskaplig forskning. Trots att både Glaser & Strauss menar att 
metoden är såväl induktiv, deduktiv som verifierande befinner de sig i litet olika 
läger härvidlag. Glaser (1992) menar att man ska hålla sig så nära empirin som 
möjligt och låta data visa vägen, medan Strauss & Corbin (1990) betonar 
begreppsbildandet och verifierandet. 

Det finns naturligtvis inte något tillvägagångssätt som är idealt. Det enda möjliga är 
att vara medveten om risker, redovisa sitt tillvägagångssätt och p~e_s~ntera sin 
v~lidering av metoden. Glaser (1978) menar att en grundad teori valideras genom 
att den passar data (/it), den är relevant för dem det berör och den fungerar. I ett 
tillägg säger han att den också måste vara föränderlig. Härvidlag är aldrig en 
grundad teori ett slutgiltigt svar på en fråga, utan endast ett arbetsredskap som kan 
komma till fortsatt användning och därigenom ständigt förvandlas. I och med att 
teorin inte faller sönder p.g.a. att nya data pekar i annan riktning utan att teorin 
endast tar ny form är kanske frestelsen att medvetet eller omedvetet manipulera 
data inte lika stor som när det gäller undersökningar som går ut på att bevisa eller 
förkasta en hypotes. Som i all forskning är ärlig redovisning och ett ärligt 
kunskapssökande det som gör att andra kan bedöma forskningsinsatsens kvalitet. 
Om det inom forskarsamhället finns intresse för en teori eller modell som 
uppkommit som en grundad teori, kommer den med största säkerhet att prövas 
och granskas utifrån ett antal olika metoder och därigenom visas dess relevans eller 
icke relevans. 

Freyne - Lindhagen som i sin avhandling (1997) gör en gedigen genomgång av GT 
och dess kritiker, instämmer i mycket av Layders kritik men menar också att han 
bortser från det faktum att Glaser & Strauss själva förändrat och utvidgat sin 
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metodik från den första skrivningen. Freyne-Lindhagen menar att Glaser & 
Strauss, fram för allt i sina tidigare skrifter har en provokativ ton, som kan 
forklaras av att den kvalitativa metodiken vid denna tidpunkt hade en starkt 
underordnad ställning, vilket nu håller på att förändras. Detta kan också förklara att 
andra forskare ser GT som en begränsad metod. Så hart.ex. Corbin & Strauss 
(1990) genom sitt tillägg av villkorsmatrisen betonat integration av del och helhet. 
Freyne Lindhagen menar att hon i sin egen studie av Syrianska kvinnor använt sig 
av en GT ansats men inte dess metod i "ortodox" bemärkelse. Det betyder att hon 
inte kodat intervjuerna rad för rad utan använt ett mer intuitivt tillvägagångssätt. Ett 
tillvägagångssätt som påminner om ett fenomenologiskt förhållningssätt. Hon 
kommer inte heller fram till någon grundad teori, utan använder sig av existerande 
metateorier i sin diskussion, och hänvisar här till Layders kritik som gör gällande 
att GT negligerar existerande metateorier. GT har mycket gemensamt med många 
andra kvalitativa ansatser, när det gäller syn på subjektivitet/objektivitet, forskarens 
egen erfarenhet och kreativitet, möjligheten att välja sina data allteftersom 
forskningsprocessen framskrider etc. vilket gör att man kan sympatisera med 
dessa drag utan att använda en GT ansats. Frågan är om man kan säga sig använda 
en GT ansats när man inte kodar sina data på det sätt som gäller för metoden och 
utifrån denna empiri konstruerar sin teori. 

Det är en väsentlig skillnad mellan att (a) koda sina data, bilda begrepp, teorier, 
grunda dessa, därefter jämföra med och eventuellt integrera delar av relevanta 
metateorier, och att (b) ur en existerande teori diskutera begrepp som har relevans 
för det område man undersöker. Utan att förklena varken det ena eller det andra 
tillvägagångssättet, vore det klargörande om man endast tillämpar GT-begreppet på 
det förstnämnda tillvägagångssättet. Det här är en ståndpunkt som även omfattas 
av en av Glasers elever, P.N Stern (1980; 1989), som säger sig inte ha något 
problem med dem som forändrar metoden eller hittar sin egen. Däremot vill hon 
inte godkänna dem som säger sig använda GT, men egentligen använder sig av en 
hybrid. Lyckade exempel på kombinationer av metoder, karakteriseras framförallt 
av en öppenhet och ärlighet, som gör att andra forskare kan folja vad som har 
gjorts. Enligt Stem är de metoder som oftast sammanblandas, etnografisk metod, 
fenomenologisk metod och GT. Hon menar också att många inte använder sig av 
en blandning utan snarare av en slarvig form av GT p.g.a. att de inte lärt sig 
m~toden ordentligt. Detta är inte förvånande, eftersom det, trots att metoden är 
frekvent representerad i forskningshandböcker, finns få forskare som har utövat 
den i praktiken och därigenom kunnat handleda andra forskare. Enligt Stem är det i 
praktiken omöjligt att lära sig GT från en bok (det är enligt henne lättare att läsa sig 
till hjärnkirurg!). Det resulterar ofta i enbart kategorisering och mer sällan en 
grundad teori. Ofta används "contentanalysis", men benämns grounded theory. 
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Även Glaser och Strauss har olika åsikter om vad som ska känneteckna en GT 
studie. Stem menar att skillnaden i förhållningssätt mellan Glaser och Strauss 
visade sig tidigt, men att Glaser inte upptäckte detta förrän 1990 när Corbin & 
Strauss bok Basics oj Qualitative research kom ut. Glaser menar då att hans 
inriktning är Grounded Theory, medan Corbin och Strauss ' borde kallas 
"conceptual description". Stern (1990) sammanfattar olikheterna mellan de båda; 
Strauss as he examines the data, stops at each word to ask, "What if?" Glaser 
keeps his attentionfocused on the data and asks, "What do we have here? " 
(s .220) 

Alvesson & Sköldberg (1994) har invändningar mot GT p.g.a. databeroendet och 
menar att risken är att GT forskning endast leder till common sense kunskap. Han 
anser att en möjlig vidareutveckling skulle kunna innebära att ett brott sker 
gentemot data så att en verkligt formell (i motsats till substantiell) teori bildas, som 
förklarar underliggande processer och djupstrukturer. Vidare tycker Sköldberg att 
det finns en övertro på det tekniska kodandet som visar på influenserna från den 
positivistiska traditionen. 

Även Pidgeon & Henwood menar att Glaser & Strauss har en i grunden 
positivistisk syn som framkommer när de skriver att teorin upptäcks genom data, 
som om det fanns en objektiv teori som kunde upptäckas. De föreslår istället att 
begreppet teorigenerering används, eftersom teorin som skapas, inte plötsligt dyker 
upp, utan är en produkt av data och forskarens tidigare erfarenhet, nuvarande 
erfarenhet, teoretiska referensram etc. Med detta tillägg anser Pidgeon & Henwood 
att GT's fördelar ligger i att metoden förser forskaren med tekniker för att nära 
och detaljerat analysera ett datamaterial. 

Sammanfattningsvis kan man säga att metoden kritiserats inom framför allt tre 
områden. 
1. Subjektivitet, en kritik som främst riktas från positivistiskt håll, och som GT 

delar med många andra kvalitativa forskningsmetoder. Särskilt uppmärksammas 
det deduktiva förfarandet. 

2. Negligerande av formella teorier, upptagenhet av common-senseresultat. Teorier 
som redan finns återupptäcks om och om igen. 

3. Det detaljerade och tidskrävande förskrifterna samt regelstyrningen. 

Det står emellertid klart att olika forskare tolkat skrifterna på mycket olika sätt. 
Likartade tillvägagångssätt har av vissa setts som en självklar applicering av GT, 
medan det av andra har setts som en vidareutveckling och ett klart brott mot vad 
de uppfattat att Strauss eller Glaser avsett. Många säger sig ha använt GT, men 
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beskriver en allmän kvalitativ ansats utan några av de kännetecken som skiljer GT 
från andra kvalitativa metoder. 

Vår uppfattning är att metoden inte har specifika begränsningar när det gäller typ 
av fenomen som undersöks, typ av data som samlas in, teorins generella 
applicerbarhet, anknytning till andra teorier, samt användning av litteratur. Detta är 
upp till varje forskare och det speciella område som undersöks. När det däremot 
gäller det praktiska förfarandet finns det nödvändiga begränsningar. Genom att 
noggrant följa de grundläggande stegen, tror vi oss ha ratt syn på aspekter i vårt 
material som vi inte skulle ha hittat om vi enbart använt vår intuition, våra tidigare 
referensramar, litteratur och vår tolkande förmåga. Genom att använda en metod 
som ibland känts bakvänd och hämmande, har vi tvingats eller ratt möjlighet att se 
vårt material på ett nytt sätt. Inte förrän i efterhand har vi uppskattat den 
tålamodsprövande disciplin som vi underkastade oss särskilt i början. Vi har många 
gånger trott att vi kommit längre i processen än vad vi egentligen hade, t.ex. 
genom att försöka att hitta en kärnvariabel, innan kategorierna hade fått 
begreppsliga namn och relaterats till varandra. Ett fel som tycks rätt vanligt, och 
som gör att många anser att GT inte kan appliceras på just deras forskningsfält 
eftersom det inte går att hitta någon kärnkategori. 

Det handlar inte om att exakt beskriva en grupp eller en grupps beteende. Det 
handlar om att utifrån en grupps beteende upptäcka ett fenomen som kan beskrivas 
som en basal social eller psykologisk process och som kan ges formen av en 
modell vars uppgift är att kasta ljus över detta fenomen. Det handlar inte om att 
försöka göra ett fotografi eller ett verklighetstroget porträtt. Inte heller att försöka 
fånga hela verkligheten genom att lägga till ljud, ljus, rörliga bilder och dofter. Det 
handlar om att upptäcka en spännande vinkel, en bild, en atmosfär och sedan måfa 
den på ett sådant sätt att de som ser målningen kan säga: "Ja just det, precis så där 
är det! Det har jag aldrig tänkt på förut!" Med detta inte sagt att fotografier, 
porträtt och filmer saknar betydelse. Tvärtom, ju fler media och konstarter som 
involveras desto rikare bilder . 
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När Greger hade sorterat all musli kände 
han en djup inre tomhet. 

© Jöns Mellgren. 
Publicerad med tillstånd från Jöns Mellgren och Dagens Nyheter. 

När Greger hade sorterat all Mysli infann sig en känsla av tomhet. Greger har 
jobbat hårt. Greger har lagt alla russin i en hög för sig, alla µavregryn i en hög, alla 
nötter för sig. Frukten ligger uppdelad i bananer, äpplen och päron. Men trots att 
Greger har arbetat så flitigt har han bara kommit fram till det som redan var givet, 
till de beståndsdelar som fanns med från början som någon hade bestämt skulle 
vara myslins beståndsdelar. När Greger skriver ned sina iakttagelser kommer dessa 
att vara en exakt kopia på det recept som myslitillverkaren har följt. Kommer man 
inte längre än så här d.v.s. till att sortera i förutsägbara högar eller kategorier, kan 
man inte säga att man använder GT. 
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Pussel 
Många som skriver om GT använder pussel som en metafor. Pusselbilden håller 
lite längre än Gregers myslisortering. Man måste vända bitarna för att se vad de 
föreställer, man lägger i olika högar, och måste då bestämma vilken dimension av 
biten som är en avgörande aspekt av denna hög. Är det blå, kantbit, eller del av 
ansikte som är det viktiga. Bitarna måste sorteras om när man upptäcker att såväl 
himmel som blåklocksfält är blå. Ansiktsbiten tror man länge är borta eftersom 
man inte kan föreställa sig att den också ska vara blå. Man hittar mönster får ihop 
några pusselbitar, människor och djur först, det finns alltid någon entusiast som 
ger sig på himlen, plötsligt inser man att flickan med korgen inte hör ihop med de 
andra människorna utan ska stå på andra sidan vägen. När alla mönster bitarna har 
passats ihop hittar man de sista pusselbitarna och helheten är färdig. Men trots att 
man inte från början visste vad pusslet skulle föreställa, fanns det bara ett sätt att 
lägga det på. Mönstret är skapat på förhand det finns ingen plats för inovation. Inte 
heller detta är Grounded Theory. 

Tvä ttp rocessen 

Om man först har sorterar alla tvättkläder efter färg, därefter efter kvalitet på 
tyget, nylon, bomull etc. får man ett oöverskådligt antal högar, som sedan kan 
omstruktureras till vittvätt (mer eller mindre smutsad) Kulörttvätt (färgäkta icke 
färgäkta) och fintvätt (vit och färgad). Dessa nya namn är begrepp i den 
betydelsen att de dels säger något om vad som ingår i kategorin, dels pekar framåt 
på hur de kan användas, dvs vilken övergripande gemensam egenskap som gör att 
de hänger ihop. I detta fall vilket tvättprogram som ska användas. (Och precis som 
i verkligheten blir man i GT alltid stående med en enstaka knall orange bomullströja 
som bara tål 30 grader.) 
Om högen med mörkblå icke färgäkta kulörtvätt endast innehåller ett parjeans, 
behöver man inte gå runt i hela huset och leta, utan det räcker med att leta under 
sängen i sonens rum, för att fylla upp även denna kategori. Vad kan ingå mer än 
jeans? Annat som har samma färg oberoende om det färgar eller inte. Svarta, 
färgäkta bomullströjor. Vad kan man stoppa i den vita fintvätten? Sockor i syntet, 
som visserligen varit vita men nu är kolsvarta? Här måste kanske en ny kategori 
till. Man kanske måste fråga sig vad som färgar och vad som inte gör det, om det 
är beroende av ursprung. Är det skillnad på röda bomullsdukar från Indiska och 
från Hemslöjden? 
Till sist tittar man också på relationen mellan högarna. Några kanske har så mycket 
gemensamt att de trots allt kan tvättas tillsammans. Vad ska man ta först. Vilket tar 
längst tid? Vilket har man störst behov av att ra rent först? Så småningom ordnar 
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sig högarna. Tvättprocessen kan börja. Men man måste alltid göra en kompromiss. 
Man kan bara tvätta en tvätt åt gången. Det gäller att bestämma vilken som för 
tillfället är viktigast. Ibland när man har svårt att välja låter man den där orange 
tröjan slinka med, bara för att man är så förtjust i den och får sedan ångra sig 
eftersom den färgar av sig på allt annat, och inget längre är klart och distinkt. 

Det slutliga resultatet är inte uppgjort i förväg. Man kan skapa nya kombinationer 
som går utöver tvättmärkamas föreskrifter. Man kan lära sig något nytt om de 
ingående beståndsdelarna, beroende på hur de klarar tvätten. Men frågan är om 
någon ny kreativ förklaring skapats som ger andra användare möjlighet att 
applicera den inom sina områden. Kanske är det här man hamnar när man 
använder GT som ansats, men inte följer metoden fullt ut. 

Robinsson bygger ett hus 

Robinson kommer till en öde ö. Öde är den bara i den bemärkelsen att Robinsson 
aldrig varit där förut, och därför inte känner igen den form av liv som finns på ön. 
Robinsson har en uppgift, här finns ett problem. Av alla de uppgifter som han 
måste ta itu med, skaffa mat, få tak överhuvudet, bygga en båt så han kan ta sig 
därifrån, ska vi följa en, d.v.s. hus byggandet. Det finns andra möjligheter att 
skaffa sig tak över huvudet, t. ex leta upp en redan befintlig grotta, bosätta sig 
under ett träd vars lövverk är tillräckligt tätt. Men Robinsson bestämmer sig för att 
bygga ett hus. Till detta hus har han ingen ritning, och även om han hade någon, 
hade den inte varit till så stor hjälp, eftersom han inte vet vad det finns för material 
att bygga av. Däremot kan han eventuellt använda sig av ritningar som han tidigare 
tittat på och kommer ihåg. Robinsson börjar med att samla material. Han börjar 
nere vid stranden, där mycket vrakspillror har flutit iland ifrån den kapsejsade 
båten. Till en början samlar han på allt, brädor, stenar, pinnar, mossa, lera och 
lägger i olika högar, varje material för sig. När han har samlat några dagar, tar han 
sig en överblick för att avgöra vad han har mest av, vad som kan bli hans 
huvudsakliga material. Det finns visserligen mycket stenar, men eftersom det är 
svårt att mura ihop stenarna med varandra med bara lera, bestämmer han sig för 
ett trähus. Brädorna kan bindas ihop med slanor eller rötter. Nu sorterar han sitt 
material efter funktion, stenen till grunden, brädorna till golv, väggar och tak, små 
brädor till fönster i en hög för sig, och sådant som kan vara bra att ha men som 
just nu inte fyller någon funktion i en alldeles särskild hög. Nu framgår det tydligt 
vad han måste samla ihop mer av för att det ska räcka till ett hus. Han har 
fortfarande inte bestämt exakt hur huset ska se ut. Det får ge sig beroende av 
materialtillgång och hållbarhet i de olika materialen. Innan han har samlat färdigt 
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börjar han att bygga ihop en del detaljer. Ett stort kraftigt kistlock blir en bra dörr. 
När det finns tillräckligt med stenar lägger han grunden och kan sedan lägga golv. 
Nu vet han husets yta, och börjar fundera över hur reglarna ska stå, och hur de 
ska fästas Hörn pelarna är viktiga, de måste grundas djupt, vara stadiga, och 
möjliga att fästa det övriga regelverket på När väl regelverket är på plats, går det 
snabbt och fort att få dit väggarna. Ju längre han kommer med bygget ju mer 
upptäcker han vad han måste komplettera med, och får ibland ge sig iväg på långa 
insamlingsrundor eftersom havsstrandens möjligheter är uttömda. När taket är på 
plats, återstår finjusteringar. 

Detta hus hade kunnat byggas på många olika sätt. För Robinsons del spelar det 
ingen roll om det är gjort efter byggnormerna. Hans sätt att pröva husets värde är 
att använda det. Om det regnar in, betyder det inte att han behöver riva hela huset, 
utan enbart att han behöver täta taket, eller i värsta fall byta material. Om det blev 
snett, får han leva med det och till nästa gång fundera över hur han hade kunnat 
göra istället. Det viktigaste för Robinsson är att huset står stadigt och inte blåser 
omkull i den första stormen, att det skyddar honom från regn, vind och vilda djur. 
Robinssons hus är unikt. Det finns inget som är exakt likadant. Men det är inte 
säkert att det är en totalt ny lösning av problemet att få tak över huvudet. Det är 
snarare troligt att strandsatta på andra öar byggt tämligen likartade kojor. Det är 
också tämligen troligt att Robinssons husbyggande har en hel del gemensamt med 
andra viktiga byggnader som t.ex. pyramiderna, Eifeltornet eller Smålänska 
ladugårdar. Robinssons husbygge är förvisso Grounded Theory, men med de 
begränsningar som ibland vidlåter denna metod, av att upptäcka det som redan är 
upptäckt. 

Att lyfta empiriska data till teoretiska höjder och landa igen. 

För att åstadkomma en nyskapande grundad teori som dessutom har bärighet inom 
andra områden än där den skapats, måste forskaren närma sig fenomenen som en 
austronaut på en främmande planet. Vad som kommer att upptäckas, konstrueras 
och dokumenteras kan inte på något sätt förutses. Austronauten vet inte vad han 
ska leta efter och inte vad det är han hittar, när han hittar det. Han arbetar länge i 
ett vacum, innan mönster börjar uppträda som på något sätt går att likna vid något 
han kan förstå och göra en bild av. När han på detta sätt börjat få grepp om en 
process, kan den vara helt unik för denna planet, eller ha vissa och betydelsefulla 
likheter med processer på andra planeter eller t.o.m med jordiska företeelser. 
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