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Introduktion: Analys och pragmatism 

 

Detta är en bok om analys, analytiskt tänkande och resonemang med utgångspunkt från en 

enda fråga, nämligen hur gör man? Med andra ord, den handlar om vetenskaplig analys som 

ett praktiskt hantverk. Jag har emellertid försett varje kapitel med förslag till vidareläsning för 

dem som önskar stifta en närmare bekantskap med viss metodik och dess vetenskaps-

filosofiska grunder. 

 Epistemologi—eller kunskapssyn—och vetenskaplig metodik har av tradition 

gått hand i hand. Man utgår från att kunskapen är av en viss natur för att sedan kunna närma 

sig denna genom en metod som anpassats till den typ av problem man hoppas lösa eller 

utreda. Jag tar på följande sidor upp analys av i huvudsak icke-numeriska data och beskriver 

fenomenet analys pragmatiskt, alltså utan att egentligen ta särskild hänsyn till olika 

kunskapssyn. En av de mera tongivande metodiska tänkarna i kvalitativt orienterad 

forskning—Michael Quinn Patton (1990)—skriver till exempel, att ”medan filosofiska, 

intellektuella och teoretiska traditioner storligen har utövat sitt inflytande på debatten om 

värdet och giltigheten av kvalitativa undersökningar, är det enligt min uppfattning inte alls 

nödvändigt att svära ett viss epistemologisk tradition evig trohet bara för att man ämnar 

använda en viss kvalitativ metodik. Jag skulle till och med gå så långt som att påstå … att 

man inte alls behöver bry sig om det teoretiska … Det finns ju en mycket praktiskt sida av 

kvalitativt orienterad forskning, nämligen att ställa öppna frågor till folk och observera dem 

på basis av det som interesserar oss; allt för att lösa vissa problem, kunna förbättra vissa 

program eller utveckla policies. I all korthet, i studiet av det som sker i den vardagliga 

verkligheten kan epistemologiska överväganden mycket väl skiljas från den vetenskapliga 

metodiken” (s. 89-90). Pattons inställning är således mer inriktad på praktiskt nyttjande än på 

vetenskapsfilosofiska skillnader.  

Jag delar Pattons pragmatiska utgångspunkt men går kanske till och med ett steg 

längre. Jag visar nämligen i denna bok—genom att fokusera på fenomenet analys och jämföra 

vad ett antal olika traditionella forskningsparadigmata faktiskt gör när de analyserar—att de 

alla i princip utför samma praktiska procedur men använder mycket olika termer för de olika 

delarna i analysprocessen. Min arbetstes när jag började göra jämförelsen mellan olika 

traditioner var att oavsett kunskapens hävdade natur, måste rimligen de olika 

analysmodellerna också ha något gemensamt. Inga forskare, alldeles oavsett disciplin och 

problemval, kommer undan det kognitiva systemet och dess funktioner som vi alla delar på 

grund av arttillhörighet och evolution. Om man alltså till en del förstår hur tankeverksamheten 
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fungerar måste det också vara ganska enkelt att ”avslöja” vad de olika analysmodellerna går 

ut på i praktisk mening. 

Jag tror dessutom att om man har denna utgångspunkt när man lär sig det 

vetenskapliga hantverket kommer förståelsen av analytiska principer också betydligt 

snabbare. Att börja med en djupdykning i vetenskapsfilosofiska resonemang, får enligt min 

erfarenhet, ganska ofta studenter att se rent av skräckslagna ut. Bättre att anknyta till det redan 

kända och bekanta först, nämligen att kasta ljus över hur ”analys” är en oundviklig del av vårt 

dagliga liv och leverne. Alltså, pragmatiska analysprinciper först och därefter deras 

epistemologiska underbyggnad.  

 

Jag har funnit att mina studenter ställer samma frågor som jag själv gjorde som student. Inget 

nytt under solen således. De tycks också dela med mig samma initiala förvirring innan jag 

ganska plågsamt själv började reda ut begreppen. Så härom månaden föll droppen som fick 

den högskolepedagogiska bägaren att rinna över: Femton studenter som just skulle till att 

påbörja sina examensarbeten, och med alldeles färskt avklarade och godkända tentor i den 

tillhörande metodkursen dessutom, ställde mig ändå frågan ”hur analyserar man”? Jag blev 

minst sagt förvånad. Vad hade de egentligen lärt sig på metodkursen? Jag frågade dem och 

fick följande oroväckande svar: ”vi räknade, fattade inte särskilt mycket, och vad skall vi 

dessutom ha det till?” Efter handledningstillfället tog jag bussen hem och började omedelbart 

skissa på den här boken. Det hör till saken att alla dessa 15 studenter dessutom flydde från 

den statistik, som lärda kolleger försökt skapa förståelse för, och såg som sin räddning att 

därför avsluta sin utbildning med ett kvalitativt forskningsprojekt. Föga insåg de att detta var 

en flykt ur askan och in i elden. Distinktionen kvalitativ och kvantitativ forskning är delvis 

mycket vag (som jag kommer att diskutera senare), och framför allt kommer de inte undan 

begreppet analys oavsett vilken typ av forskning de väljer. Analys av åtminstone något slag 

kommer man aldrig ifrån! Därför är principer i analytiskt tänkande viktiga att förstå.  

Jag tar i denna bok visserligen min utgångspunkt i analysen av icke-numeriska 

data, men jag menar nog att av denna anledning borde boken läsas även av studenter och 

forskare som mer eller enbart fokuserar på numeriska data. Även om de analytiska modellerna 

som presenteras är av ringa intresse för dem, är de i högsta grad i behov av att förstå ett 

analytiskt tänkande i allmänhet.  Måhända kan boken bidra till att riva ner de traditionella 

murarna mellan vad som i viss utsträckning har blivit ett kvantitativt och ett kvalitativt läger i 

den vetenskapliga samfälligheten. Motsättningarna mellan dessa är inte bara 

vetenskapsfilosofiska utan grundar sig enligt min erfarenhet ofta på ett flertal missförstånd, 
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som i sin tur har växt till fördomar. Det är inte sant till exempel att kvalitativ forskning saknar 

stringens och bara ger uttryck för ”flum”. Lika litet som det är sant att kvantitativ forskning 

alltid är ”verklighetsfrämmande” eller ”att man kan säga vad som helst med statistik.”  Det är 

nog snarare så att ”flum” finns i alla läger i någon mån, likaväl som att det existerar en 

betydande medvetenhet om stringens och forskningskvalitet. Forskningskvalitet beror inte på 

valt läger eller vetenskapligt paradigm. Kvalitet beror alltid på den enskilde forskaren! 

 

Att lära sig att förstå analytiskt tänkande på en pub av alla ställen är kanske inte det första 

man förknippar med forskarskolning. Men faktum är att det var där jag själv en gång drillades 

av min engelske professor i tweedkavaj. I bokens första kapitel berättar jag om min dåvarande 

professors ”lunchmetod” och visar helt enkelt hur man med enkla medel tydligt kan blottlägga 

sina egna brister i förståelsen av analytiska förmåga. Att den nordengelska professorn sedan 

valde en pub för denna undervisning, under inmundigandet av Yorkshirepudding, ”chips” och 

öl, får väl tillskrivas hans känsla för innovativt lärande kanhända (eller möjligen var han så 

trött på sitt dammiga kontor att han tog varje chans att fly ifrån det!) Vad jag lärde mig har jag 

skrivit om i Kapitel 1. 

 I Kapitel 2 visar jag att analys knappast är en företeelse förbehållen forskare. 

Tvärtom! Vi tillhör en analytisk djurart: Homo Inquirens—den undersökande människan. Jag 

går igenom vissa kognitionsprinciper och demonstrerar att det nog inte är så att vi saknar 

analytisk förmåga (som ofta studenter tror när de inte förstår). Vi saknar snarare förståelse för 

hur denna förmåga fungerar. Detta är ämnet för Kapitel 3. 

 I Kapitel 4 tar jag min utgångspunkt i ett av de många missförstånd som jag sett 

att mina studenter genom åren har gjort sig skyldiga till. Inför kravet på att behöva analysera 

ett material, och i princip utan kunskap om hur man gör, åstadkommer man en inventering av 

svaren på ställda frågor. Analytiskt tänkande i egentlig mening finns sällan med i bilden. De 

åstadkommer ofta en slags ”halvanalys”. 

 I Kapitel 5 däremot demonstrerar jag hur en egentlig analys (en ”helanalys”) 

eventuellt kan gå till. Utgångsmaterialet är 10 kontaktannonser från dagspressen. Därefter 

analyseras analysen steg för steg så noggrant som möjligt, och jag försöker visa hur 

analysprocessen faktiskt fungerar med hänsyn till tidigare diskuterade kognitionsprinciper. 

Resultatet blir en generisk analysmodell: VSAIEEDK-modellen, som hämtat sitt namn från 

första bokstaven av varje blottlagd analytisk funktion (Variation, Specifikation, Abstraktion, 

Internverifikation, Externverifikation, Exploration, Demonstration och Konklusion). Alla 

analysmodeller som tas upp till diskussion jämförs därefter med denna generiska modell. 
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 Efter det att grunden lagts för analysens kognitiva bas och funktion görs 

jämförelser med vanligt förekommande modeller för kvalitativ analys. I Kapitel 6 stiftar du 

bekantskap med diskursanalys, fenomenologi och hermeneutik, och i Kapitel 7 med Grounded 

Theory, feministisk analys och fenomenografi. 

 I påföljande kapitel (Kapitel 8) återvänder jag till vanliga problem som jag av 

erfarenhet vet att många studenter har i anslutning till analys, nämligen vad det innebär att en 

studie är ”teoretiskt förankrad” och hur man skall förstå—och generera—forskningsfrågor. 

Denna triad: analysmodell, teori och välformulerade forskningsbara problem är alla direkt 

relaterade till en studies trovärdighet och giltighet. Kvalitativt orienterad forskning har 

egentligen saknat ett ramverk av kriterier för att beskriva graden av stringens. Man har nyttjat 

naturvetenskapliga forskares kvalitetsmallar, vilket faller på sin egen orimlighet. Begrepp som 

validitet och reliabilitet är per definition begrepp som måste mätas och har inte i en kvalitativt 

orienterad studie att göra.  

I Kapitel 9 beskriver jag ett användbart alternativ för kvalitetssäkring, nämligen 

ett såkallat naturalistiskt paradigm som detta gestaltar sig i begreppen Trovärdighet, Passform, 

Reproduktivitet och Kontextrealism. 

 

Vetenskaplig metodik är i högsta grad något personligt, där man lärt sig av misstagen genom 

åren. Som forskare medvetandegör man hela tiden sin egen analytiska process genom två 

frågor som oundvikligen hemsöker, nämligen hur? och varför? Därför har jag också valt att 

skriva ovanligt personligt för att vara en lärobok i vetenskaplig metodik. Mig veterligt är inte 

detta ett tillvägagångssätt i någon metodlitteratur jag känner till. Litteraturen hänför hela tiden 

till vad andra gör. Detta är naturligtvis ingalunda inkorrekt, men det ställer onekligen till det 

en del eftersom den forskande och publicerade vetenskapliga verkligheten inte alltid stämmer 

överens med de ideal studenter får sig till livs i handledning, föreläsningar och seminarier.  

 
Att läsa vidare om pragmatiska ansatser: 
 
Brewer, J. & Hunter, A. (1989). Multimethod research. A synthesis of styles. London: Sage. 
 
Miles, M. R., & Huberman, A. M. (1984), Qualitative data analysis. A source book of new methods. 
Newbury Park, CA: Sage. 
 
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation ad research methods (2nd edition). London: Sage. 
 
Robson C. (1993). Real World Research: a resource for social scientists and practtioner.researchers. 
Oxford, UK: Blackwell. 
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1. Man kan lära över allt!  
 

Som doktorand hade jag när det begav sig flera handledande professorer att tillgå; alla med 

olika expertis, personlighet och intressen. En av dem, litet mera konstnärligt lagd än de 

övriga, hade för vana att under den inledande perioden av forskarstudierna bjuda ut mig på 

lunch då och då. Vid varje tillfälle hade han dessutom bjudit med någon av sina goda vänner, 

av vilka nästan inte någon var akademiker. Han hade en baktanke med detta. Efter lunchen 

brukade han se på mig och säga: “Berätta nu för min gode vän vad det är du tänker forska 

om”.  

Första gången det hände blev jag helt ställd. Jag var inte alls förberedd på att 

börja diskutera forskning i samband med en lunch – och på en pub dessutom. Jag samlade 

tankarna. Min forskning var det ju så självklart att tala om trodde jag. Men när jag öppnade 

munnen för att berätta insåg jag genast att jag hade svårigheter att beskriva vad jag egentligen 

var ute efter. Jag tog till stora ord, komplicerade teoretiska benämningar och hoppades att 

professorns bekantskap någon gång under denna svada skulle stoppa mig och säga “jag förstår 

precis”. Han nickade artigt när jag pratade som mest och mumlade ett artigt “intressant”. 

Presentationerna gav mig omedelbara tankeställare. Att det kunde vara så svårt att verbalisera 

sina planer, och dessutom för någon som inte kunde något om psykologi över huvud taget!  

 

Professorn fortsatte att bjuda ut mig på lunch med en särskilt inbjuden extra gäst. Slutligen 

kom eldprovet: Han bjöd in sin hustru, som var akademiker. Hon undervisade i biologi på vad 

som motsvarar det svenska gymnasiet. Samma procedur igen. Jag förklarade men insåg till 

min glädje att det blivit mycket lättare. Under veckornas gång hade jag ju varit tvungen att 

fundera på varför det var så svårt att faktiskt förklara vad jag hade för avsikt att forska om och 

varför. Professorn lutade sig tillbaka; hans tweedkavaj sprack upp. Matstinn lutade han sig 

förnöjt tillbaka och kvittrade: “Nu kan du förklara väl vad du är ute efter. Nu kan vi fortsätta 

med projektet.”  

 

Vad hade hänt? Jag blev tvingad att analysera mitt eget tänkande och mina ideer så att jag 

därmed kunna sätta ord på egna intentioner, formulera specifika mål och sätta in det hela i ett 

utredningsbart och förståeligt sammanhang. Jag trodde ju naturligtvis att jag redan hade gjort 

detta i min avhandlingsplan, men det blev synnerligen uppenbart under konfrontationen med 
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professorns illustra lunchgäster att jag knappt ens börjat försöka formulera mig på ett 

kommunicerbart sätt.  

 

Nu, med legio av egna studenter som står inför samma problem, påminns jag ofta om 

episoden med min oxfordfryntlige professor.  När jag frågar studenterna om till exempel 

vilken deras problemformulering är för ett visst projekt kan få svara med en gång. De har bra 

en vag aning aning om vad de vill göra. När de efter mycket om och men slutligen diskuterat 

sig fram till en hållbar sådan infinner sig nästa problem, nämligen hur man analyserar ett 

material! Emedan problemformuleringars och hypotesers natur såsmåningom klarnar för de 

flesta, så tycks begreppet analys vara höljt i ett nästan ogenomträngligt dunkel ganska länge. 

Vad är analys? Det är en fråga som bereder stora svårigheter för många. Den påföljande blir 

förstås: Hur gör man?  

Jag tror mig veta varför dessa svårigheter uppstår. Därför skriver jag också en 

hantverksbeskrivning av begreppet analys, vars syfte inte är att ta filosofiska djupdykningar i 

kunskapens väsen och natur. Snarare är syftet att tämligen pragmatiskt utreda de två frågorna: 

“hur gör man?” och “vad är analys?” på ett så okomplicerat och åskådligt sätt som möjligt. 

 

Jag tar framför allt upp det som brukar gå under den allmänna beteckningen ”kvalitativ” 

analys, som egentligen är en något märklig benämning. Det är över huvud taget svårt att skilja 

mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser. På någon nivå är de flesta ansatser båda delar, 

även om det publicerade resultatet ser ut vara antingen det ena eller det andra. Den 

namnkunnige brittiske forskaren Peter Medawar (1964) påpekar till exempel vad få läsare av 

vetenskaplig litteratur sällan skänker en tanke, nämligen att ”det är ingen ide att i 

vetenskapliga artiklar se efter hur man forskar om man är intresserad av att se hur forskare 

verkligen går tillväga. Därför att … artiklarna döljer som regel resonemanget som ligger 

bakom och ledde fram till själva studien” (s.169). Medawar avser framför allt 

naturvetenskaplig forskning. Det han ifrågasätter rör just den något märkliga uppdelning av 

vetenskaplig metodik i en kvantitativ del och en kvalitativ del som om dessa i alla avseenden 

var inkompatibla representanter från olika helt isolerade världar. Även fysiker, kemister, 

biologer och fysiologer för ju onekligen logiska (kvalitativa) samtal med sig själva och med 

andra innan de bestämmer vilken design som lämpar sig för en viss studie. Den kreativa delen 

av forskningsprocessen utan vilken ingen forskning skulle komma till stånd finns sällan med i 

vetenskapliga artiklar. Den som hävdar att ingen vetenskap existerar utan enbart experiment 

bör kanske ta sig en närmare titt på hur till exempel upptäckten av DNA-spiralen gick till och 
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de många funderingar och samtal som James Watson och Francis Crick förde innan själva 

upptäckten.  Eller bör de fundera över det faktum att upptäckten av bensenmolekylens dittills 

gäckande struktur förmodligen gjordes möjlig för att August Friedrich von Kekule drömde 

om ormar som biter sig själva i svansen (se Weisberg, 1993). 

 Likaså nyttjar oundvikligen ”kvalitativa” forskare ofta kvantitet i sina 

undersökningar, som jag skall visa i det följande. Inriktningen på denna bok skulle jag därför 

karaktärisera egentligen som varken kvantitativ eller kvalitativ. Jag syftar till att säga något 

användbart om analysen av ord, som man erhåller dem via samtal (jag föredrar ordet samtal 

framför intervju), frågeformulär och dokument, som alla säger något om individer, grupper, 

erfarenheter, övertygelser, ideer, tillvägagångssätt, upplevelser, preferenser, förståelser och så 

vidare. Jag väljer detta fokus eftersom det är just analys av denna typ av data som tycks 

bereda de största problemen bland de studenter jag mött genom åren. Men därmed är inte sagt 

att dessa typer av undersökningsdata inte har både kvalitativa och kvantitativa aspekter. 

Vilken aspekt av dessa du väljer bestäms rimligen av den typ av frågor du ställer.  

 

 

 
Tänkvärda ord av forskare och tänkare 

 
Att kunna reducera allting till enkla fundamentala lagar betyder  

inte att man kan ta dessa som utgångspunkt och därmed återskapa Universum 
 

Philip W. Anderson 
 

 
Om någon begynner med endast det säkra kommer denne att sluta i tvivel.  

Men om någon begynner med sina tvivel kommer denne att sluta med det säkra. 
 

Francis Bacon 
 

 
En expert är någon som har gjort alla de misstag som över huvud taget 

kan göras inom ett begränsat ämnesområde. 
 

Niels Bohr 
 
 

Varje vetenskapligt framsteg har sitt ursprung i att våga ge fantasin fritt spelrum 
 

John Dewey 

 

Vetenskap är organiserad kunskap, men visdom är att kunna organisera sitt liv 

Immanuel Kant 
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2. Homo Sapiens (et Inquirens) 

 

Att den moderna människan som art betraktat går under benämningen Homo sapiens—den 

kloka människan—det visste du säkert. Men om man äger klokhet förutsätter detta också 

lärande och tillämpning eller hur? Människan är inte bara “klok”. Hon undersöker också och 

gör erfarenheter. Vi kanske borde kalla henne Homo Inquirens istället—den undersökande 

människan. Det menade i princip den amerikanske psykologen George W. Kelly, som kom att 

karaktärisera hela mänskligheten som en stor samling livserfarenhetsforskare. Han menade 

inte särskilt utbildade individer vid diverse universitet och organisationer utan syftade snarare 

på ett sätt att fungera som vi alla delar. “Vad är det då som karaktäriserar en forskare”, skriver 

Kelly (1955) och fortsätter: “Vanligen menar vi att en forskares mål är att kunna förutsäga 

och kontrollera” (s. 9). Förvisso delar inte alla akademiska forskare Kellys egentligen 

positivistiska förståelse av vetenskapens syften och mål; all vetenskap går inte nödvändigtvis 

ut på att söka generella principer. Men vad Kelly skriver om är allas vårt sätt att konstruera 

förståelse och verklighet är oundvikligen en mycket lämplig utgångspunkt för att förstå 

analytiskt tänkande. Vi lär oss alla oavlåtligen i så motto, att vi hela tiden gör erfarenheter 

från vaggan och till graven. Dessa erfarenheter leder till att vi med viss sannolikhet kan 

förutsäga vad som kommer att hända om förutsättningarna för en viss händelse eller ett visst 

skeende är liknande från en gång till en annan. 

Om du till exempel går ut och äter på en restaurang under en semesterresa i 

Sydostasien; en restaurang dit en svensk hälsovårdsnämnd inte når och den lokala kanske har 

andra uppgifter än att kontrollera hygienen på olika matställen. Du väljer något som väcker 

din läckergom till liv, men som sedan håller dig sängliggande och magsjuk i flera dagar. Går 

du dit igen? Knappast. Du har gjort en erfarenhet. Du har lärt dig att hygienen på restaurangen 

nog inte var den bästa. Nästa gång du reser till orten, ser att restaurangen har samma ägare, 

samma meny och allt ser likadant ut som sist, lär du knappast besöka den en andra gång. Du 

drar automatiskt slutsatsen att, eftersom förutsättningarna inte förändrats, är det sannolikt att 

du blir magsjuk igen om du äter där en även andra gång. Med andra ord, du har gjort en 

förutsägelse som sannolikt skulle slå in om du handlade som du gjorde tidigare. 

Även ett uttryck som “bränt barn skyr elden” kan symbolisera en mängd olika 

händelser och skeenden i livet som återspeglar Kellys beskrivning av hur kognitionen 

fungerar. Genom erfarenheten styr vi i någon mån vår egen framtid genom att oftast 

omedvetet utvärdera redan gjord erfarenhet och göra sannolikhetskalkyler om hur framtiden 

kan komma att gestalta sig om vi gör vissa val. 



 12 

Kategorisk perception och kognitiv ekonomi 

Du har säkert någon gång, precis som jag, suttit något uttråkad som pendelresenär på buss 

eller tåg och roat dig med att gissa andra passagerares yrken eller bakgrund: “Hon måste vara 

kommunalpolitiker” eller kanske “Han jobbar alldeles säkert som förskollärare.” Visst är det 

fascinerande att vi försöker dra slutsatser om vilka folk är utan att först prata med dem eller 

känna till någonting över huvud taget om deras person och tillvaro. Det är naturligtvis förenat 

med osäkerhet att göra så, och gissningarna kan ibland ge uttryck för fördomar. Vi kan dra 

helt felaktiga slutsatser! Men låt oss för tillfället fokusera på hur processen över huvud taget 

är möjlig. Vi kan nämligen också dra mer eller mindre korrekta slutsatser! 

 

Av erfarenhet, egen eller sådan som övertagits av andra, har vi till exempel lärt oss att 

förknippa en viss typ av kläder med ett visst yrke. Om det kommer ombord en uniformerad 

man eller kvinna på bussen, drar vi nästan utan att tänka slutsatsen att han eller hon på något 

sätt representerar ordningsmakten. Men slutsatsen kan vara felaktig. Det skulle kunna vara en 

skådespelare på väg till en filminspelning eller en föreställning. Han eller hon har kanske 

råkat ut för en serie ovanliga missöden som gör att en busstur i scenkostymen var enda 

möjligheten att ta sig till jobbet och kvällens föreställning.  

Du kanske också liksom jag på bussen då och då möter starkt vitlöksdoftande 

individer, något apart klädda, som stinker så starkt av kryddan att halva bussbefolkningen 

hostar till och vänder sig bort så gott det går. När personen går förbi mig på bussen tjippar 

även jag efter andan. Jag älskar vitlök, men helst i samband med mat och i doser som inte får 

lungorna att skrumpna ögonblickligen. När jag tjippar som bäst föreställer jag mig denna 

individ som ungkarl, ensamstående, extrem vegetarian, tillverkar allt från kläder till möbler 

själv, samlar på allt och bor avsides någonstans utanför stan. Jag drar slutsatsen med 

utgångspunkt från hur han ser ut, hur han är klädd, hur han beter sig, vad han bär med sig och 

i detta fall även hur han luktar. Men allt detta är ren och skär konstruktion. Jag kan omöjligen 

veta hur det förhåller sig i någon slags objektiv bemärkelse. Men tidigare erfarenheter och 

kollektiva föreställningar som vi alla har mer eller mindre av, målar ändå automatiskt upp den 

där inre bilden för mig. Men observera att motsatsen kan lika väl vara sann: Han kanske är en 

präktig fembarnsfar med en likaledes vitlöksälskande hustru eller partner. De älskar mer än 

något annat vilt kött och köper sina annorlunda kläder på någon exklusiv boutique: “Street 

Fashion 50+”, som jag aldrig själv besökt. I själva verket kanske de bor i en fabulös lyxvilla i 

stans mer fashionabla delar där ingen någonsin möblerar med hemgjort eller byggsatsmöbler. 
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I dessa två exempel är det framför allt två fenomen som är av intresse. Först det faktum att vår  

förmåga bygger på föreställningar, kunnande och erfarenheter som vi på olika sätt redan 

tidigare har skaffat oss. Vi konstaterade detta redan tidigare, men därtill kommer också 

följande: Vi placerar in våra slutsatser, våra observationer (det vi ser, hör, känner, doftar och 

smakar) och våra erfarenheter i olika “fack”; helst i fack som relaterar till något redan 

välbekant. Med andra ord, vi behandlar information kategoriskt. Det är naturligt för oss att 

kategorisera saker och ting. Vi är därtill nödda och tvungna eftersom det är så vårt tänkande 

fungerar.  

Om du skulle betrakta en färgskala som “gled” progressivt från blått till rött, var 

någonstans på skalan skulle du dra gränsen mellan de två färgerna? Du upptäcker ganska snart 

att det inte existerar någon absolut gräns. Visst namnsätter vi olika nyanser och schatteringar. 

Men om du i vardagstal skulle tala om klarrött till exempel, skulle du oundvikligen ha en viss 

tolerans för flera olika varianter av klarröd innan du skulle välja att byta etikett och kanske 

säga ljusröd istället. Hela vårt kognitiva system följer en av naturen oss given princip: minsta 

möjliga belastning av den kognitiva informationsprocessen. Anledningen är enkel. Systemet 

är begränsat. Ju mer perceptionsprocessen kan göras “ekonomisk” desto större kapacitet blir 

ledig till andra funktioner. Det är alltså mer ”ekonomiskt” att sammanfatta ett antal olika 

nyanser i kategorin ”klarröd” än att alltid separat identifiera ett oändligt antal klarröda 

nyanser. 

Ett exempel på denna begränsning är musik i bilen, som är avkopplande och 

underhållande vid vissa tillfällen men direkt störande vid andra. Om du kör förhållandevis 

monoton landsvägskörning utgör musik alternativt radioprat en stimulans som håller dig 

förhållandevis alert och stör inte alls din förmåga till uppmärksamhet. Men när du kommer in 

i ett vältrafikerat och för dig okänt samhälle, där du dessutom behöver finna en adress, då är 

det sannolikt att du utan att tänka på saken skruvar ner volymen eller stänger av radion eller 

CD-spelaren helt. Plötsligt behövs hela din uppmärksamhet på att hålla både koll på trafiken 

och att leta efter adressen. Ditt kognitiva system utnyttjar plötsligt en större del av sin 

kapacitet och klarar inte av hur mycket “in-put” som helst. Du väljer relativt omedvetet det 

som just då gagnar dig; det vill säga, om du har möjighet att påverka din in-put. Det är inte 

alltid man har det (Motte-Haber et al., 1985). 

 

Kognitiv ekonomi är alltså en funktionsprincip och den innebär att vi har en betvingande 

förkärlek till att också se och söka mönster i tillvaron. Bara det som skänker oss en viss 

förståelse urskiljer vi. Vi upplever (ser, hör, känner, luktar eller smakar) därför mönstret 
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snarare än de delar som mönstret består av. Detta fenomen är förstås besläktat med principen 

om kognitiv ekonomi. Ett mönster är en kategorisering av olika delar eller hur? Det går åt 

mindre processkapacitet att omedelbart uppfatta till exempel bokstaven A som en visuell 

helhet, snarare än att förstå det visuella intrycket som det onödigt klumpiga uttrycket “två 

upprättstående men mot varandra lutande sträck och ett horisontellt plan som förbinder de två 

lutande ungefär på mitten”. 

 

Du frågar dig säkert vad allt detta har med analys att göra. Jo, jag har just givit dig nyckeln till 

förståelsen för begreppet analys och har förklarat varför det är så svårt för många, att faktiskt 

förklara hur man analyserar en mängd intryck (data); och varför det är så svårt att med ord 

förklara att det är enkelt att se sammanhang och mönster men ändå är så svårt att uttrycka hur 

man kom fram till en förståelse av dessa. Anledning är att analysprocessen i stor utsträckning 

är omedveten och automatisk! I vardagslivet behöver vi sällan tänka igenom varenda steg i 

den analytiska processen för varje beslut som fattas. Om så vore fallet skulle tillvaron se 

mycket annorlunda ut och belastningen på vårt kognitiva informationsbehandlingssystem 

skulle vara enorm! Med beslut menar jag nu inte livsavgörande beslut som att bilda familj, att 

välja yrkesbana, att ta stora lån med mera. Jag menar de små och oftast omedvetna besluten 

utan vilka vi inte skulle kunna fungera över huvud taget i vardagens ständiga ström av 

händelser och göromål: Skall jag öppna dörren eller stänga den? Skall jag äta eller inte? Skall 

jag röra en fot hit eller dit? Skall jag öppna boken eller ej om jag vill läsa den? Din dag är full 

av ett oändligt antal beslut som din erfarenhet och inlärning (eller om du så vill: 

programmering) på olika sätt tar hand om automatiskt. Erfarenheten är lagrad som kunskap på 

olika sätt. Vi har en minneskapacitet. 

 

Fler tänkvärda ord 
 

Vetenskapens stora tragedi är när man måste slakta sin älsklingshypotes 
på grund av ett otäckt faktum. 

 
T. H. Huxley 

 
Det är farligt att ha rätt i saker och ting där makten och etablissemanget har fel 

 
Voltaire 

 
Vi behöver kommunicera ideer effektivt i skrift; få en läsare att förstå – inte demonstrera vårt stora 

ordförråd. Den som använder ett allt för pompöst och storvulet språk  
kan misstänkas för att inte ha någoting alls att säga! 

Vernon Booth 
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3. Skillnaden mellan forskarnovisen och forskarexperten 

 

När jag alltså frågar studenter som just börjat försöka förstå sina insamlade data och får höra 

vad de funnit, kan de ofta relativt enkelt redogöra för detta. Entusiastisk över deras projekt 

ställer jag då frågan hur de vet vad de säger att de vet. Hur kom de fram till det? Hur såg 

processen ut som fick dem att dra vissa slutsatser men inte andra? Då kan i princip ingen 

svara som inte först lyckats lära sig att verbalisera och formalisera en analytisk process. De 

brukar se på mig med stora oförstående ögon och säga, men viss oförstående självklarhet: “Vi 

analyserade!” Någon gång får man också höra: “Vi kategoriserade våra data.” Underförstått är 

förstås att de genom detta kategoriserande ”vet”, men har mer sällan en förståelse för hur 

kategorierna uppstod och varför – som ju är självklara aspekter att förklara om man skall 

beskriva hur en studie nådde fram till vissa resultat. 

Det är inte förvånande att ovana studenter svarar så här. De har fungerat i denna 

analytiska roll i hela sitt liv utan att egentligen veta om det. Det är först när de blir studenter 

vid högskolor och universitet och skall lära sig formell analys som de får problem med sitt 

analytiska tänkande! Problemet är inte nödvändigtvis att diverse institutioner behöver 

skickliggöra dem i analytiskt tänkande. Det handlar kanske ofta mer om att medvetandegöra 

denna automatiska process och att därefter lära sig att tillämpa den specifikt och “på 

kommando” (jmfr. Gentner & Stevens, 1983). Detta ger ju onekligen ett något annorlunda 

perspektiv på metodkurser på alla nivåer i utbildningssystemet. Kan man över huvud taget 

undervisa i en viss metodik, alldeles oavsett typ och bakomliggande kunskapssyn, utan att på 

något sätt ha en förståelse för den naturliga automatiken i analysprocessen? En fråga väl värd 

att fundera över! Att undervisa i det vetenskapliga hantverket utan att visa på vikten av en 

förmåga till självreflektion och betydelsen av att förstå sitt eget handlande och tänkande i 

forskningssituationen kan leda till märkliga (och till och med felaktiga) slutsatser i en studie 

(Persson, 2004a). 

 För att något hårdra det kanske men denna medvetenhet kan sägas vara 

skillnaden mellan den formellt disputerade och mer erfarna forskaren (experten) och den 

kanske påläste men mer eller mindre omedvetne studenten, som just börjat lära sig ett 

vetenskapligt hantverk (novisen) och som sitter med sina första empiriska uppsatser. Den 

formella forskaren kan (förhoppningsvis) förklara sig och redogöra för hur kunskapen har 

genererats (Persson, 2003). Generellt sätt kan skillnaden mellan novis och expert beskrivas 

som en stor skillnad i erfarenhet genom tillämpning. Det är alldeles sant som ordspråket säger 
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att övning ger färdighet. Man kan till och med spetsa till uttrycket för att göra det än mer med 

sanningen överensstämmande: övning är nödvändig för färdighet. Kommer du ihåg vad min 

matfryntlige engelske professor utsatte mig för, som jag berättade om inledningsvis? Han fick 

mig att tala om mina planer och strategier för avhandlingsprojektet i en tämligen gemytlig 

situation, och mellan tuggorna av Yorkshire-pudding gick det enklare och enklare, lunch för 

lunch, att berätta för hans vänkrets vad det var som jag faktiskt hade för avsikt att göra. 

Intressant nog påpekar Glaser (1989), som studerar vilka inlärningsprocesser som leder från 

nybörjarstadium och till expertis, att ”för att utveckla expertis måste en kunskapsbas ha lärts 

in på ett sådant sätt att den finns lättillgänglig och kan artikuleras så att slutledningar och 

resonemang kan kopplas till praktiskt kunnande” (s. 305-306, min kursivering). Med andra 

ord, en nyckel till utveckling mot en kunnig forskare är att också kunna klä i ord det man 

tänker, gör och planerar. Det skapar tankeorganisation! Min engelske professor visste 

definitivt vad han gjorde! 

 
 

 
 
 
 

Den uppsats- eller avhandlingsskrivande studentens trosartiklar 
 

 I – Sanningen:  
Vetenskap är Sanning. Låt dig inte förledas av fakta! 

 
II – Sökandet:  

I biblioteket finns inga svar – bara referenser. 
 

III – Förnuftet:  
Om ingen hittills använt sig av det som du tänker använda, finns det en orsak 

 
IV – Tvivlet:  

Om du vet vad du gör, hur lång tid det tar och hur budgeten ser ut, är det nog inte forskning  
 

V – Misslyckandet:  
Om du misslyckas, undanröj genast alla bevis på att du ens har försökt 

 
VI – Målet:  

Upptäckter görs ofta genom att inte följa instruktionerna 
 

Fritt tolkat efter flera okända studenter 
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4. Halvanalys: Inventering bland hyllorna på snabbköpet 
 

Låt oss ta en första titt på tillämpad analys, eller snarare det som studenter ofta tror är analys, 

nämligen en typ av utfallsredovisning av enkätdata eller intervjudata, som kanske lämpligast 

benämns inventering. Det är precis samma sak som snabbköpsföreståndaren gör när han eller 

hon går igenom vilka varor som är slut och behöver införskaffas igen. Kanske även en ny 

produkt skall prövas och en annan utgå. Resultatet blir eventuellt en överskådlig lista med allt 

det som inventeringen gav vid handen, 

 Analyserar snabbköpsföreståndaren? I viss mån gör han naturligtvis det. Han 

delarna upp (eller plockar isär) sitt sortiment i olika poster för att tydligt kunna se vad som 

fattas, vad som inte säljer och vilka kundernas önskemål kanske är om att se nya produkter i 

butiken. Ordet analys betyder just att plocka sönder något i sina olika beståndsdelar. Men 

detta är väl i vissa situationer ganska meningslöst om man inte också tänker plockar ihop 

delarna igen och åstadkommer en syntes. Butiksföreståndaren gör således endast halva 

analysprocessen. Han eller hon behöver sällan mer. Syftet med inventeringen är uppnådd: en 

översikt över varubeståndet har gjorts och införskaffningsbehoven blir tydliga!  

Men anta att föreståndaren skulle behöva ta reda på varför vissa saker tar slut så 

snabbt i varubeståndet eller varför vissa saker som borde sälja väl inte alls säljer. Då räcker 

det inte längre med en inventering. Denna blir bara utgångspunkten för ett till fullo analytiskt 

arbete. Inventeringen måste kompletteras med kunskap om vad kunderna verkligen tycker och 

tänker; var olika matvaror är placerade i butiken; presentation av varan och prisnivåer med 

mera. Ur alla dessa data tillsammans kan sannolikt butiksägaren söka en bättre förståelse för 

sina kunders beteenden. En sådan studie kan man naturligtvis lägga upp på många olika sätt, 

men det viktiga i just det här sammanhanget är att poängtera att en inventering i vetenskaplig 

mening egentligen bara är att ”gå halva vägen” i en analytisk process - en slags halvanalys 

med andra ord. 

Principen för databearbetning är att allt analysarbete innebär reduktion och 

syntes. Detta innebär att man på olika sätt bearbetar (plockar isär, kategoriserar, strukturerar) 

allt sitt insamlade datamaterial, vilket antagligen sönderfaller i olika identifierbara mönster. 

När detta mönster anses någorlunda stabilt börjar forskaren återföra dessa mönster till en 

helhet som så effektivt som så meningsfullt som möjligt besvarar de forskningsfrågor man 

ursprungligen ställde sig. Analys börjar alltså med ett materials uppdelning varefter följer en 

strukturering av detsamma samt en begynnande tolkning av materialet, som slutligen leder till 



 18 

en återföring—eller en omstöpning—av data materialet på ett sådant sätt att det mer eller 

mindre kan erbjuda en förklaring av de frågor som ursprungligen ställdes. 

 

Ett inventerande exempel 

 Inventering kan vara nog så värdefullt i vissa sammanhang, men det är sällan 

inventering som avses när akademiska kurser i beteende- och samhälls- och vårdvetenskaper 

begär att studenter gör empiriska studier som blir till antingen examensarbeten eller 

graderande uppsatser och avhandlingar. Inventering är i många fall en utgångspunkt, mer 

sällan ett slutmål. Ändå kommer många enkät- och intervjustudier aldrig längre än till just en 

inventeringsnivå i den analytiska processen.  

 

Anta att en studie utgår från följande problemformulering:  

 
Påverkar den i skolan ökande kunskapen om EQ lärares arbetssätt?  

 

För att besvara denna fråga i en enkel intervjustudie väljer vi ut fyra lärare (två manliga och 

två kvinnliga) från förskola, fritidshem, årskurs 4, årskurs 8 och från andra året i gymnasiet. 

Antalet deltagare blir således 20 jämnt könsfördelade (eller som man brukar skriva med 

vedertagen statistisk symbolik: n = 20, där n står för del av möjligt urval). Frågor ställdes om 

och hur dessa lärare arbetade med eller har påverkats av den ökande kunskapen om 

emotionell intelligens. En typisk inventering rapporteras då ofta som följer: 

 
• Känner du till begreppet EQ? 

Fem lärare hade aldrig hört talas om EQ, men alla andra svarade ja. 

•  Arbetar du med EQ i din undervisning? 

Nio lärare arbetar regelbundet med olika läromedel som avser att påverka EQ-nivån, 

fyra avser att på något sätt involvera begreppet i undervisningen medan övriga inte 

visade något intresse 

• Vad tycker du om EQ? 

Nio lärare tycker det är mycket viktigt medan 11 tycker det är oviktigt 

• Skall det vara mera EQ i skolan? 

Fyra lärare tycker det är lagom, fem lärare vill ha mer och övriga 11 har ingen åsikt. 

 

Så ser resultatkapitlet i en uppsats på B-nivå ofta ut. Många kommentarer skulle kunna fällas 

angående val av frågor, val av ämne, uttryckssätt med mera, men för tillfället är fokus sättet 



 19 

att analysera. Visst ser det ganska fattigt ut? Det är ju förvisso inte ointressant att veta 

utbredningen av kunskapsnivån om det som EQ representerar och hur medvetenheten om 

detta begrepp eventuellt kan påverka hur en vald grupp av lärare arbetar med social 

kompetens i en skolmiljö. Men vad skall man ha den nyvunna insikten till? För att öka 

möjligheterna till förståelse av insamlade data måste vi göra en full analys; det vill säga, att vi 

också söker mönster i materialet, som förhoppningsvis därefter kan sammanföras till en helhet 

som ger oss bättre förståelse av det forskningsproblem som formulerats.  

Om man tillämpar en egentlig analys skulle dessa fyra frågor redovisas till 

exempel så här (och jag förutsätter förstås då att det fanns mera material i intervjuerna än vad 

som redovisats ovan):  

 
Frågan ställdes till deltagarna i studien om de alls känner till begreppet EQ. Fem lärare 

hade aldrig hört talas om EQ, medan alla övriga var mer eller mindre bekanta med 

begreppet. Det är värt att notera här att av de deltagare som hävdade sig okunniga om 

begreppet var alla män och undervisade i gymnasiets andra årskurs respektive 

grundskolans åttonde årskurs. 

Det var också av intresse att fråga deltagarna om de arbetar medvetet 

och systematiskt med EQ i undervisningen. Nio lärare använder konsekvent olika 

specialskrivna läromedel för att göra eleverna medvetna om vad social kompetens 

innebär och hur viktig den är. Fyra av lärarna hade för avsikt att såsmåningom använda 

dessa läromedel men har ännu inte kommit till skott. Sju lärare visade inget större 

intresse De ointresserade tycks bara återfinnas bland de manliga deltagarna. 

Oundvikligen ställdes också frågan vad deltagarna faktiskt tycker om 

EQ: är det värdefullt eller tvärtom? Svarsmönstret tycks upprepa sig. Återigen faller 

svaren i olika kategorier där den ena tycks vara i huvudsak kvinnlig och synnerligen 

intresserad av allt som har med EQ att göra, medan den andra kategorin består av 

majoriteten av de deltagande männen, som tycks uppfatta EQ som något suspekt. Nio 

lärare (8 kvinnliga, 1 manlig) tycker EQ som företeelse har en given plats i skolan, 

medan 11 lärare (9 manliga, 2 kvinnliga) ser det som antingen helt oviktigt eller helt 

ointressant för skolans mål och mening. 

Slutligen frågades också: Skall det vara mera EQ i skolan? Här gick 

åsikterna isär mer än tidigare. Fyra lärare (3 kvinnliga, 1 manlig) var nöjda med den 

mängd uppmärksamhet som det hela redan gavs. Större tyngd åt social kompetens 

behövs inte enligt dessa. Fem lärare (alla kvinnliga) menar tvärtom: EQ och dess 

tillämpning står i djup harmoni med skolans värdegrund och kan därför aldrig ges för 

mycket utrymme. Det är i vart fall alldeles för litet utrymme för detta i skolan just nu, 

menar de. Den trejde tydliga svarsgruppen under denna fråga utgjorde hela 11 



 20 

deltagare, och de uttryckte mycket bestämt att de inte hade någon åsikt ifrågan. Av 

dessa var nio män och 2 kvinnor. En följdfråga till ett sådant kategoriskt svar blev 

förstås varför så många bestämt väljer att inte ha en åsikt när de svarat på övriga frågor 

om ämnet. Följande lärares (man, 43 år, undervisade i åk8) svar är typiskt för denna 

grupps svarsalternativ: “Alla tycks ha en åsikt om EQ. Det är ytterligare ett sådant där 

modeord i skolvärlden. Säger man att man inte gillar det blir man ansedd som ett slags 

asocialt kreatur. Säger man att man inte förstår det, blir man ansedd som dum och efter 

sin tid. Påpekar man att EQ är en onödig ploj får man på nöten för att man menas vara 

okänslig. Så bäst att inte ha en åsikt alls om vissa aspekter av det här”. 

 

I denna något mera ingående analys av givna svar på enkla frågor uppstår genast mönster 

genom att ta reda på vem som har sagt vad. I det här påhittade exemplet framstår tydligt att 

lärarna i urvalet kan indelas i två kategorier: 1) Kvinnliga lärare är oftast för EQ relaterade 

aktiviteter i skolan, medan 2) manliga lärare är mera tveksamma, i vissa fall t o m. 

motståndare till sådan undervisning. Dessutom ges i materialet en antydan om att det kan 

finnas ett släktskap mellan motståndet och den undervisningsnivå som en lärare arbetare på 

(de manliga lärarna på gymnasiet och i grundskolans högre stadium verkar ha en ganska avog 

inställning men inte de manliga på de lägre stadierna). Detta föranleder oss, i alla fall 

preliminärt, att dela kategori två i tre delar: 2a) de tveksamma manliga, 2b) de manliga 

motståndarna och 2c) de manliga och positivt inställda. Andra uppdelningar kan göras förstås. 

Det finns grupperingar även bland de kvinnliga deltagarna i exemplet.  

Det är inte säkert att man behåller dessa kategorier när man antingen 

kontrollerat deras giltighet på olika sätt eller har skaffat sig kompletterande data. Revision 

(förändringar efter reflektion och mer erfarenhet av ny information) är i högsta grad något 

som en forskare i sådana här sammanhang lever intensivt med. Hur som helst, detta exempel 

syftar endast till att visa skillnaden mellan inventering och en mera fullödig analytisk ansats. 

Det är flera aspekter av analys som jag valt att hoppa över tills vidare. Dessa återkommer jag 

till senare. Låt oss först ta vägen över mönsterbildning och hur vi känner igen dessa mönster. 
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5. Helanalys: Vad döljer sig bakom kontaktannonser? 

 
Förmodliga har alla någon gång läst igenom ett antal kontaktannonser, men många skulle 

knappast medge det, vilket i sig är ett intressant socialt fenomen. Har du mot förmodan aldrig 

läst en sådan skall du få chansen nu! Jag har svårt att tänka mig ett bättre exempel på hur ord 

eller fakta så enkelt faller i tydliga mönster. Läs först igenom följande slumpvis utvalda, och 

något redigerade, kontaktannonser. De är alla hämtade ur dagspressen, men är på grund av sin 

begränsning i antal knappast att betrakta som lämpliga för slutsatser om kontaktannonser och 

deras skribenter i allmänhet. De följande duger emellertid ändå gott till att som övning 

upptäcka vissa tydliga mönster.  

 
MÄN SÖKER KVINNOR 

1. Trevlig tjej sökes... 
Finnes: kille på 30 år, normalbyggd och snäll med ett stort hjärta. Sökes: seriös Tjej, snäll och trevlig som har 
tröttnat på singellivet och som nu vill bygga vidare på en gemensam framtid med mig.   

 
2. Kille 33 år 
I glesbygd, söker kvinna i passande ålder som är trött på att vara ensam. Kärleksfull kvinna sökes som vill 
bilda familj någon gång. Hoppas på svar från dig som känner som jag gör.   
 
3. Friluftsintresserad, gladlynt scout 
söker efter nya kamrater och gärna ett förhållande, gillar friluftsliv och nya äventyr, vill komma från stan jag 
bor i och finna nya livsmål   
  
4. Norrlänning i huvudstaden 
Trevlig, romantisk, spontan, ärlig, ungdomlig kille 47 vill finna en varaktig vän, tycker om allt som gör livet 
positivt, de negativa ser jag till att välja bort. Sökes: Kvinna, rädd om sitt inre och yttre, 32-42   
 
5. Det stora vemodet 
med snö och kyla har rullat in. Vore det inte trevligt om vi kunde förgylla livet för varandra. Jag som önskar är 
en snus/rök/spritfri man, 63 år, med allmänna intressen, bio, teater, naturen. Mvh H-E.   
 
6. Du tjej/qvinna. 
Din nya killkompis?? Medelålders kille, 180/80, positiv och har mycket värme och humor. Älskar resa, natur, 
mat och motion. Provar gärna olika må-bra-koncept. Svara nu och du får en ny vän och kanske mer.   
 
7. Fräsig kille! 
Jag är en 32-årig kille, charmig och lite smågalen... söker en dito tjej i passande ålder som gillar att röra på 
sig.   
 

8. Hallå där! 
Här är jag, en humoristisk och omtänksam kille på 41 år. Några av mina intressen är sport, böcker, djur och 
natur, historia och samhällsfrågor. Jag söker dig trevliga tjej i passande ålder. Hoppas vi hörs!   
 
9. Kille på väg. 
Skulle verkligen vilja träffa någon som kanske som jag försöker finna någon utan förväntningar istället 
förhoppningar. Är 37 och du 25-40 kanske.   
 
10. Ljuset i höstmörkret 
Jag är en snygg, charmig, rolig och romantisk kille på 30 år. Söker en söt och mysig Stockholmstjej. Jag 
kommer från norra delen av stan och jobbar inom reklambranchen.   
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Med utgångspunkt från detta material, svara nu på följande fråga genom att gå igenom de 10 

annonserna så många gånger du behöver—och utan att nödvändigtvis bekymra dig om 

begrepp som analys eller syntes. Tvärtom, förlita dig på ”din naturliga fallenhet” som vi 

talade om tidigare: Hur beskriver sig typiskt män som söker kvinnor?  

Innan du läser vidare bör du reflektera en stund, eller kanske diskutera och 

jämföra med någon annan kurskamrat, över hur du/ni kom fram till en (eller flera) typiska 

beskrivningar. I det följande ser du hur jag tänkte analytiskt – och protokollförde varje tanke, 

reflektion och beslut för att åskådliggöra kognitiva problemlösningsprocessen: 

 

Jag läste först igenom de 10 annonserna (Män söker kvinnor) och noterade spontant och 

preliminärt, att de verkar ha två huvuddrag: De är förhållandevis alldagligt skrivna. Det 

förekommer ingen spektakulär eller oerhört överdriven annons. Vidare ser jag att de nog ger 

uttryck för olika livserfarenhet. Jag skriver därför ner alldaglighet respektive livserfarenhet på 

ett papper som preliminära och övergripande variabler (eller kategorier). Dessa kan bli 

värdefulla när jag kommit längre i analysen. Det kan ju också visa sig att de är värdelösa och 

att min preliminära ”känsla” för materialet var felaktig. 

 Jag bestämmer mig sedan att börja med den första annonsen (Trevlig tjej 

sökes…) och ta annonserna i den ordning de presenteras. Tre ting ”sticker ut” i den första 

annonsen: normalbyggd, stort hjärta, trött på singellivet. För att enklare kunna jämföra dessa 

tre huvudaspekter med vad som förekommer i andra annonser senare väljer jag att skriva ner 

följande: kroppsmedvetenhet, social medvetenhet, frustration. Med andra ord, jag tar mig här 

en viss frihet. Han kanske inte alls är kroppsmedveten eller socialt medveten. Men denna 

osäkerhet lägger jag tillsvidare åt sidan, men noterar på mitt papper, förutom 

kroppsmedvetenhet, social medvetenhet och frustration även ”lögn eller sanning?”, som 

ytterligare en möjlig övergripande variabel (kategori) att senare ta hänsyn till. 

 I den andra annonsen (30-årig kille) verkar tyngdpunkten ligga på ålder och 

även här på frustration. Jag väljer endast två kännetecknande aspekter, som jag igen döper om 

för att bättre kunna jämföras med andra vid senare tillfälle: åldersmedvetenhet och frustration. 

 Jag går vidare till nummer tre (Friluftsintresserad, gladlynt scout), där det 

egentligen är frånvaron av information som sticker ut. Han önskar skog och natur och någon 

att dela detta friluftsliv med. Det verkar faktiskt mera som den här annonsförfattaren söker 

någon som kan hjälpa honom att ta sig ut från en stadsmiljö och invanda rutiner. Romantiken 

är underordnad. Den här annonsen tolkar jag alltså som att den har ett syfte som avviker ifrån 

övriga annonsers, varför den inte lämpar sig till att besvara den givna frågeställning som 
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analysen syftar till att besvara. Jag väljer således bort denna annons ur analysen. Märk att 

detta är mitt val. Du kanske har annan uppfattning och ser andra analytiska värden i denna 

annons som förnärvarande undgår mig. 

 Nummer fyra däremot (Norrlänning i Huvudstaden) lämpar sig väl. Han är 

definitivt ute efter romantik, men till skillnad från föregående annonser är han inte redo att 

acceptera vad som helst. Han tycker bara om det som gör livet positivt och väljer aktivt bort 

det som upplevs som negativt. Man får förmoda att detta möjligen blivit en livsprincip hos 

honom (och jag gör antagandet mot bakgrund av min yrkeskunskap om sociala relationer och 

personlighetsfaktorer), och att han även tillämpar denna princip i sina relationer. Jag ställer 

detta antagande mot hans formulerade mål med annonsen, nämligen ”att finna en varaktig 

vän”. Om han söker en varaktig vän kan man ju anta att han upplevt flera förhållanden som 

inte varit långvariga, och att dessa kanske har avslutats just därför att endast vill omge sig 

med något positivt, som får honom att må bra. Litet utrymme i förhållandet för henne med 

andra ord! Vän av ordning undrar förstås hur jag kan dra sådana slutsatser på så litet material. 

Detta är självfallet bara omedelbara och preliminära intryck som jag får när jag ser annonsen. 

Som vi diskuterade tidigare, det jag läser jämförs per automatik med det jag redan vet. I fallet 

med just denna annons tycks det mig, att den skulle kunna vara skriven av urtypen för en 

individ med starkt narcissistiska tendenser (se t ex. Cullberg, 1993). Ett av särdragen i denna 

läggning (och i extrema fall en personlighetsstörning) är att se överdrivet positivt på sig själv 

och framför allt att alltid ha krav på andra att de också skall förstå dessa individer i samma 

förklarade positiva ljus. Narcisisster älskar att vara alltings och allas medelpunkt och skyr 

personer och sammanhang där detta förvägras dem. De saknar dessutom i stor utsträckning 

förmågan att förstå hur andra känner och mår. Således är mitt antagande inte helt taget ur 

luften om annonsens text verkligen uttrycker vad mannen önskar. Det finns dock inga 

garantier för att jag har rätt, men jag bedömer det ändå sannolikt och väljer därför att bara bry 

mig om en aspekt som karaktäritisk i den här annonsen, nämligen sökande av uppskattning. 

Misslyckandet med att finna denna i narcisstisk mening har uppenbarligen också föranlett 

frustration. Men jag väljer ändå bara denna enda aspekt eftersom allt annat i annonsen är 

underordnat just den narcissistiska tendensen. 

 Nummer fem (det stora vemodet) anger tonen i annonsen själv. Den genomsyras 

av ensamhet. Mer än något annat vill han ha sällskap. Jag väljer återigen frustration som det 

mest karaktäriserande för denna annons. 

 Den sjätte annonsen är intressant (Du tjej/qvinna). Det slår mig att han spelar en 

roll som kanske inte nödvändigtvis stämmer med verkligheten. Han skriver inte ut sin ålder, 
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och anledningen är kanske den att han vill framstå som yngre än vad han egentligen är. Att 

vara medelålders kan ju betyda vilken ålder som helst mellan 30 och 65 år. För att understryka 

sin roll som yngre än vad han egentligen är använder han attribut som han menar att andra 

förknippar med ungdom eller ungdomlighet: ordet tjej, vara kompis, ange motion som intresse 

och dessutom specificera längd och kroppsvikt som ”bevis” på hur ung han är (och att han 

inte är överviktig). Kanske förråder han sig emellertid en del genom inledningsvis stava 

kvinna med q. Detta uttryckssätt tillhör en äldre generation snarare än en yngre. Jag väljer två 

aspekter som särskilt beskrivande av denna annons nämligen kroppsmedvetenhet (igen) och 

åldersmedvetenhet. 

 Annonsskribent nummer sju (Fräsig kille) lämnar liksom sin kollega i den  

tredje annonsen inte ut särskilt mycket om sig själv, endast sin ålder (den exakta?) och sin 

uppenbarligen främsta karaktär: han är fräsig, som ju oundvikligen lämnar ett stort utrymme 

för läsarens tolkning. Hurudan är en fräsig person? Förmodligen ingår både egenskaperna 

charmig och smågalen i begreppet. Jag förstår därför denna beskrivning som ett sätt att 

beskriva sig som någon som är ”inne”; hänger med i trender och är något hämningslös i sitt 

sätt att njuta av detta trendliv. Han söker en likasinnad. Även om ledtrådarna för mig är 

svagare här ligger det ändå nära till hands att återigen tala om en viss tendens till narcissism. 

Han vill träffa en slags kopia av sig själv. Jag väljer därför att igen som mest iögonfallande 

karaktär helst tala om sökande av uppskattning,  

 Den åttonde personen (Hallå där!) verkar ha andra utgångspunkter. Han 

poängterar inre fördelar (personliga egenskaper och intressen) snarare än yttre (som vikt, 

längd och utseende). Han presenterar sig som intellektuell (intellektualitet) och socialt 

medveten. Dessa två blir de attribut som jag väljer att beskriva annonsen med. 

 Den näst siste skribenten: nummer nio (Kille på väg), verkar även han frustrerad 

och har kanske upplevt det som han inte önskar igen många gånger, nämligen ett förhållande 

med orimliga förväntningar. Fast uppenbarligen är han inte beredd att ge upp sina egna 

förväntningar för skillnaden mellen förhoppning och förväntan är inte stor. Kanske är detta en 

något meningslös ordlek. Han kategoriserar sig effektivt som ”en kille på väg”, vilket antyder 

en uppfattning om sig själv som återigen ligger nära narcissistens. Han önskar någon som 

passar en kille med hans (blivande?) status och att den personen, för att använda en 

kontaktannonskliche som dock inte förekommer i just det här materialet uttryckligen, som 

träffar honom säkert ”inte blir besviken”. Jag väljer alltså två uttryck att beskriva denna 

annons med; sökande av uppskattning och frustration. 
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 Den sista annonsen i materialet (Ljuset i höstmörkret) demonstrerar 

självsäkerhet och självmedvetenhet: snygg, charmig, rolig och romantisk. Han är precis som 

föregående skribent också ”en kille på väg”. För att understryka detta informerar han även 

läsaren om sitt yrke. Han jobbar med reklam. Han söker någon som kan spegla hans egna 

framgånger och fördelamtiga egenskaper. Med andra ord, det är sannolikt att han önskar 

någon som framhäver honom, och framför allt inte kastar en skugga över honom. Hon måste 

också se bra ut och dessutom vara mysig, som är ett ganska svårtolkat begrepp i 

sammanhanget. Även denna annons har alltså narcissistiska tendenser, men ger åtminstone 

mig ett intryck som mer talar om narcissistisk kultur snarare än narcissistisk läggning (se 

Lasch, 1998). Jag väljer igen att karaktärisera denna annons som narcissistisk och därmed 

passar betäckningen söker uppskattning förhållandevis väl. 

 

Då har jag alltså läst igenom alla annonserna och har gjort mig en uppfattning om var och en 

av dem. Därnäst gör jag en sammanställning av dessa olika etiketter med vilka jag har 

beskrivit och sammanfattat (reducerat, kategoriserat, strukturerat) de 10 annonserna, för att se 

om jag kan upptäcka något mönster som kan kasta ljus över den fråga jag utreder, nämligen 

hur beskriver sig typiskt dessa män som söker kvinnor? Jag betraktar min uppställning av 

karaktärsbeskrivningar som jag sammanställt undan för undan: 

 
1. Kroppsmedvetenhet, social medvetenhet, frustration 
2. Åldersmedvetenhet, frustration 
3. Annonsen ogiltigförklarad 
4. Sökande av uppskattning 
5. Frustration 
6. Kroppsmedvetenhet, åldersmedvetenhet 
7. Sökande av uppskattning 
8. Intellektualitet, social medvetenhet 
9. Sökande av uppskattning, frustration  
10. Sökande av uppskattning 
 
Övriga variabler: a) Alldaglighet, b) livserfarenhet, c) lögn eller sanning? 
 
 
 

Med en sådan uppställning framträder faktiskt ett tydligt mönster. Flera av beskrivningarna 

återkommer i annonserna. Jag vill emellertid se mönstret tydligare och gör därför en vanlig 

tabelluppställning som visar hur ofta de föreslagna etiketterna förekommer i materialet. Den 

uppmärksamme noterar då att min kvalitativa analys faktiskt blir kvantitativ! Så här 

konstruerar jag den översiktliga matrisen: 
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 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Frekvens 

( f ) 

Sökande av uppskattning   x   x  x x 4 

Frustration x x  x   x   4 

Social medvetenhet x      x   2 

Intellektualitet       x   1 

Kroppsmedvetenhet x    x     2 

Åldersmedvetenhet  x   x     2 

 

 

I just det här materialet bedömer jag att frekvens (som enligt gängse statistisk tradition skrivs 

och symboliseras av f) är en viktig aspekt för att kunna säga någonting om hur typisk en viss 

beskrivning är. Jag studerar matrisen och finner att jag nu är i stånd att besvara den 

ursprungliga frågan.  

Den typiske kvinnosökande mannen i detta material tycks vara en som söker 

uppskattning av sin person och ställning. Anledningen till att han gör det verkar vara 

frustration, dvs. han har ännu inte hittat någon kvinna som enligt annonsskribenten ännu 

”håller måttet”. Om mitt antagande att dessa individer antingen i sig är narcissistiskt lagda 

eller drivs av narcissistiska kulturyttringar, så kan vi dessutom med viss säkerhet också anta 

att de kommer att forsätta leta. 

 Jag gjorde också tre stycken allmänna iakttagelser av materialet under arbetets 

gång, som jag antog kunde ha viss betydelse för förståelsen av hela materialet: alldaglighet, 

livserfarenhet och ”lögn eller sanning”. Jag tycker efter genomgången att alla tre är 

fundamentala för beskrivningen av den typiske mannen i materialet. Annonserna uttrycker i 

min mening en situation som de flesta någon gång har befunnit sig i. Låt vara att annonserna 

ibland har till syfte att ta sig ur denna alldaglighet. De flesta annonserna tycks också bygga på 

tidigare livserfarenhter, uppenbarligen mindre behagliga annars skulle de i sin frustration nog 

inte skriva en kontaktannons. Anledningarna till denna tidigare frustration verkar variera en 

aning.  

Slutligen, och i synnerhet i ett material som detta, måste man ju ställa sig frågan 

huruvida skribenterna är uppriktiga och genuina. Jag tror i detta material, att vi kan bortse från 

annonser insatta som ett skämt. Sådana annonser skulle nog skrivas som mer eller mindre 

osannolika och överdrivna, som till exempel följande annons som jag fann i ett annat 

sammanhang: 
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Ung desperat man söker ung, intelligent tjej med de rätta formerna. Kan även tänka mig 

en erfaren kvinna. En mogen äldre dam går också bra och i värsta fall även en kille 

(Svar till ”Middag för två”)  

 

Jag kan ju naturligtvis inte veta säkert att den verkligen är påhittad, men bara misstanken att 

den inte är uppriktig skriven skulle vara skäl nog i detta sammanhang att plocka bort den eller 

på något sätt särbehandla den i analysen. Märk att jag själv valde att plocka bort annons nr. 3 

(Friluftsintresserad, gladlynt scout), inte för att den tycktes lögnaktig utan därför att dess syfte 

verkade vara ett helt annat än de övriga skribenternas. I en statistisk analys skulle man tala om 

”outliers”, dvs. vissa enstaka extrema mätvärden, som har den egenheten att de påverkar 

medelvärden ordentligt om de tas med i beräkningen. Men på grund av att de är unika är de 

heller inte representativa. En särbehandling behövs. Antingen att dessa värden studeras 

särskilt eller att de helt enkelt avlägsnas).  

I självbeskrivningar kan man emellertid alltid räkna med en grad av 

självdistorsion. Det är känt sedan länge att vi omedvetet har en tendens att alltid framställa oss 

mer eller mindre omedvetet på det mest fördelaktiga sättet, om sedan denna förträfflighet 

uppfattas även av andra är en helt annan fråga, Ta t ex. författaren till annons nummer 10 

(Ljuset i höstmörkret), som beskriver sig som snygg, charmig och rolig. Vems bedömning är 

det? Han kan själv ha uppfattningen att han egentligen passar bäst på en catwalk eller som 

eftertraktad sportmodell i någon modetidskrift. Likaså är det kanske aningen svårt att själv 

konstatera att man är rolig. Han kan vara övertygad om detta, men hans humor kanske inte 

alls uppskattas av de flesta andra. När man ber individer beskriva sig själva får man nästan 

alltid en av två typer av beskrivningar: a) Den som personen i fråga skulle vilja vara; eller b) 

den som individen tror att du skulle vilja att han eller hon vore.  

Ett slående exempel på det sistnämnda är anställningsintervjuer. Man anstränger 

sig till sitt yttersta, oftast omedvetet, för att ”passa in” i arbetsgivarens mall genom att 

förstärka betydelsen av vissa egenskaper och erfarenheter och dölja andra eller tala mindre om 

dem. Därtill kommer förstås individer som är narcisstiskt lagda eller drivna som jag skrev om 

ovan. Så vad som verkligen är sant eller lögn – medveten eller omedveten - i ett sådana här 

sammanhang är alltid svårt att säga. Man kan utgå ifrån att alla talar sanning eller att alla 

ljuger. Endast med tiden förstår man vad som faktiskt gäller. I vilket fall som helst får man en 

representativ bild i slutänden som åtminstone på någon nivå och på något sätt har en släktskap 

med verkligheten. 



 28 

 

Jag avslutar det analytiska exemplet här. Det väcker naturligtvis en mängd frågor, kanske 

viktigast den om tillförlitlighet och trovärdighet. Hur vet jag att jag först genom analys 

(sönderdelning) och över viss tolkning inte har återskapat en förklarande verklighet genom 

syntes (återförande av valda delar) som är osann? Vi får anledning att återkomma till denna 

viktiga fråga senare när jag diskuterar forskningskvalitet. Ett fenomen har du säkert redan lagt 

märke till om du gjorde en egen analys innan du läste min, nämligen att medan vi troligen 

gick ganska lika tillväga, gjorde vi också olika val och bedömningar. Detta är oundvikligt 

därför att vårt kunnande och våra erfarenheter skiljer sig åt. Men därmed är inte sagt att den 

ena tolkningen mera korrekt än den andra. Det finns nämligen aldrig ett rätt eller ett fel sätt att 

analysera ett verbalt datamaterial! Det finns många sätt, men somliga sätt är alldeles 

uppenbart mer eller mindre lämpliga. En god regel att alltid följa är därför att beskriva sitt 

analytiska tillvägagångssätt så noggrant som möjligt, så att en annan forskare skulle kunna ta 

över dina insamlade data, följa dina riktlinjer och förhoppningsvis komma fram till något 

liknande.  

 

VSAIEEDK-modellen 

Så återstår en mycket viktig fråga med anledning av denna analys av kontaktannonser: vilken 

var min analysmodell? Uppenbarligen hade jag en, annars hade jag aldrig kunnat dra 

slutsatser och kunnat besvara forskningsfrågan. Men hur såg själva modellen ut? Hur 

beskriver man steg för steg vad jag faktiskt gjorde? Läs analysen igen och observera följande: 

 

1. Jag sökte först efter mönster som uppstod spontant genom att fundera över likheter och 

olikheter. 

2. Jag sökte sedan mönster specifikt med utgångspunkt från frågan: vilken är särprägeln för 

respektive annons om sådan kan identifieras? 

3. När jag beskrivit särprägeln abstraherade jag dessa beskrivningar. ”Normal 

kroppsbyggnad” i t ex. den första annonsen blev till kroppsmedvetenhet därför att denna 

bedömning antyder en förmåga till sådan bedömning. Förmågan är överordnad sitt 

uttryck. Jag tycker själv det är enklare att handha begrepp. Jag gjorde på samma sätt med 

”storhjärtad” som jag abstraherade till socialt medveten och ”trött på singellivet” som jag 

flyttade uppåt i abstraktionsnivå till frustration. Abstraktion innebär reduktion (en större 

mängd data blir till en mindre mängd representativa data, eller flera olika kategorier 

sammanfattas som beskrivande en överordnad kategori). 
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4. Jag tog hela tiden ställning till om min beskrivning och mina beslut var rimliga. Detta 

innebar en ständig självkritik där jag förhandlade med mig själv om vilket val som var 

bäst. Nästan alltid innebär ett val som att namnge en kategori, eller abstrahera ett 

beskrivning, att man väljer att inte ta hänsyn till andra möjligheter. Man väljer den som 

man anser mest sannolik. 

5. Jag gjorde hela tiden också jämförelser med min egen professionella (och teoretiska) 

erfarenhet. I vissa frågor vände jag mig till litteraturen för att säkerställa ett beslut eller 

avfärda det. Låt oss kalla detta för teoretisk förankring men samtidigt tolka begreppet 

teori ganska vitt: både som egen och andras delgivna erfarenhet och mer traditionellt 

nedskrivna teoretiska resonemang och empiriska resultat. 

6. Därnäst gjorde jag en första sammanfattande översikt av mina reducerade data. I 

exemplets fall utgjordes dessa av de kännetecknande beskrivningar jag konstruerat för 

varje annons. Jag var därefter ute efter att återigen leta mönster i enlighet med principen 

frekvensrelaterade regelbundenheter – oregelbundenheter. Jag fann enkelt sådana. Två av 

beskrivningarna förekom oftare än de andra. 

7. Jag ville förtydliga dessa frekvensrelaterade regelbundenheter och oregelbundenheter så 

jag valde att konstruera en matris för att enklare kunna se förhållandet mellan frekvens 

och namngivna beskrivningar. Med detta gjort, och hänsyn tagna också till mina inledande 

intryck (Alldaglighet, livserfarenhet och ”sanning eller lögn”) var jag i stånd att svara på 

forskningsfrågan. 

 

Så ser alltså den mer eller mera implicita analysmodellen ut i verbaliserad form som jag 

arbetade efter. Något mera formaliserad skulle man kanske kunna beskriva modellen som 

nedan (Figur 1). Pilarna i modellen anger bara att det aldrig finns vattentäta skott mellan de 

olika stegen i den analytiska processen. Alla aspekter av processen finns med hela tiden i 

större eller mindre omfattning. I vilken ordning beror naturligtvis också på typen av material 

(och forskarens egen kunskap och erfarenhet). Likaså kan det tillkomma fler stationer i 

processen beroende på datamaterialet. Men i stort sett kan man tänka sig att denna 

analysmodell kan tjäna som en utgångspunkt, och den ovane studenten kan med fördel 

försöka följa ordningen som anges i figuren.  
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___________________________________________________________________________  
 
Variation Identifiera genom likheter och olikheter övergripande 

variationer i materialet. 
 
Specifikation Identifiera karaktäristiska särdrag i datamaterialets olika 

delar. 
 
Abstraktion Reduktion. Namnge och därmed sammanfatta 

karaktäristiska drag på ett sätt som tolkar deras 
överordnande funktion. 

 
Internverifikation Jämförelser inom materialet för kritisk bedömning om 

abstraktionen var rimlig/sannolik. 
 
Externverifikation Jämförelser med annat material än datamaterialet, 

nämligen med teori i vid bemärkelse för bedömning om 
analysprocessen ger rimliga/sannolika svar. 

 
Exploration En visuell sammanställning över det reducerade 

materialet i jakt på frekvensrelaterade regelbunden-
oregelbundenheter. 

 
Demonstration En mera formell demonstration, i tabell eller matrisform, 

av vad explorationen gav för resultat och hur de 
identifierade frekvenserna förhåller sig till de olika 
variablerna. Alltså åter ett jämförande och sökande efter 
mönster som är meningsfulla. 

 
Konklusion En preliminärt avslutande helhetsbedömning av materialet 

och dess utfall. Vad gör man med eventuella motsägelser 
i materialet? Hur förhåller sig de inledande spontan-
observerade variationen till det demonstrerade resultatet? 
Är analysen färdig eller behövs mer data eller bättre 
verifikation? I så fall börjar processen delvis om igen. 

__________________________________________________________________________ 
Figur 1. En översikt över en generisk analysmodell på en kognitiv problemlösningsgrund: VSAIEEDK-modellen 

   

 

Kom ihåg att analysen ovan i princip gjordes utan någon slags teoretisk förankring. Vi läste 

inte först in oss på någon slags vetenskapsfilosofisk förståelse av begrepp som kunskap, 

sanning, analys eller tolkning. Vi helt enkelt ”gjorde det” ändå och förlitade oss snarare på det 

sätt som vi av naturen fungerar på utan att skänka det någon nämnvärd filosofisk eftertanke. 

Först efter det att vi upptäckt mönster, variationer, likheter och olikheter med mera och per 

automatik jämfört vad vi såg med vad vi redan visste av praktisk eller instuderad erfarenhet, 

började vi fundera på hur vi faktiskt gjorde steg för steg. Resultatet av denna introspektion 

blev till slut en formaliserad modell av analysen enligt ovan, som man för minnets skull kan 

kalla VSAIEEDK-modellen (första bokstaven på varje steg i processen).  
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Om nu VSAIEEDK är någorlunda generisk; dvs. att den beskriver en 

fundamental kognitiv process, då följer att även andra analytiska modeller som beskrivs av 

olika vetenskapliga inriktningar och discipliner måste vara besläktade med denna 

beskrivning! Motsatsen torde då också gå att argumenetera för, nämligen att ju mera olika de 

är den generiska modell vi nu har beskrivit desto olämpligare att använda. Sådana modeller 

skulle förmodligen åstadkomma konstruktioner med liten förankring i verkligheten vilket 

leder till reifikation. Ett utmärkt exempel på reifikation genom fullständigt absurda 

slutledningar, som man mycket väl kan tänka sig kan inträffa om man har en okritisk 

inställning till, samt en övertro på vetenskaplig metodik, är följande som tillsändes mig i 

skrivande stund av en alltid leende kollega med glimten i ögat: 

 
-Har man ingen mössa blir man förkyld 
-Är man förkyld blir man troligen hes 
-Är man hes måste man viska 
-Den som viskar han ljuger 
-Ljuger man hamnar man i fängelse 
-Hamnar man i fängelse börjar man säkert knarka 
-Knarkar man så dör man 
-Så glöm för allt i världen inte mössa när det är kallt ute! 
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6. Från diskurs till hermeneutik 

 
Oundvikligen är förståelsen av kunskap, eller om du så vill: sanning, knuten till en hel rad 

antaganden. Somliga menar till exempel att endast sådant är sanning som motsvarar en 

objektiv universell naturlag, medan andra snarare utgår från att sanning är något subjektivt 

som man själv avgör eller åtminstone kan påverka på olika sätt. Det finns för- och nackdelar 

med dessa olika synsätt och i deras spår följer olika vetenskapliga metoder. Epistemologi och 

metodik följs oftast åt för att förklara och försvara det utfall som en viss studie givit vid 

handen. Låt oss överskådligt se hur ett antal vanligt förekommande analysmodeller har 

gestaltat sig i ljuset av olika vetenskapsfilosofiska övertygelser och inte minst hur dessa 

förhåller sig till den tidigare nämnda generiska analysmodellen. 

 

Socialkonstruktivism och diskursanalys 

Min egen akademiska uppväxtmiljö var delvis socialkonstruktivistisk. Men det kanske ni 

redan har förstått eftersom jag inledde denna bok med att tala om George W. Kelly och hans 

syn på människan som en forskare; alla individer konstruerar förståelsen av sin tillvaro på ett 

sätt som står vetenskaplig metodik nära. Kelly är en av förgrundsgestalterna i vad som har 

kommit att kallas social konstruktivism. Men därmed inte sagt, att jag själv är en hängiven 

konstruktivist. Jag har många invändningar (se Persson, 2004a). Det förvånade mig ofta redan 

under utbildningstiden hur mina lärare och handledare som psykologer helt kunde låta sig 

uppslukas av endast ett visst formellt synsätt snarare än av ännu oförklarade beteenden och 

sociala fenomen. Jag glömmer nog aldrig när jag tillsammans med två ledande kellyanska 

socialkonstruktivister förde psykometri på tal (dvs. en riktning och/eller metodik i psykologi 

som förutsätter att våra mentala förmågor eller oförmågor på olika sätt framgångsrikt kan 

mätas med olika standariserade instrument). Det blev alldeles tyst i rummet, som om jag sagt 

något mycket olämpligt. Jag har först efteråt förstått att socialkonstruktivisterna (åtminstone i 

psykologi) mycket starkt vänder sig mot allt som antyder att människan skulle ha några slags 

inre egenskaper som inte blivit inlärda i ett kulturellt sammanhang. Därför kan man inte heller 

mäta dessa inre egenskaper. Viven Burr (1995), som förövrigt var en av dem som jag 

diskuterade med och en dem jag hade tillgång till som avhandlingskonsult, skriver följande:  
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Eftersom den sociala världen, liksom vi själva som individer, är en produkt av 

sociala processer, följer det därav att varken världen eller vi kan vara av en viss 

bestämd natur. Det existerar inga ”inre bestämningsfaktorer,” som påverkar och 

gör individer till vad de är (s. 5). 

 

 Begreppet social konstruktivism är emellertid vidare än så och inte alla 

socialkonstruktivister delar nödvändigtvis samma övertygelser, men de har mer eller mindre 

följande gemensamt: 1) Tveksamma till kunskap som tagits för given, 2) kommunikation i tal 

och skrift är historiskt och händelsemässigt specifik; 3) kunskapande drivs och underbyggs av 

sociala processer samt 4) kunskap och sociala skeenden går hand i hand (se Gergen, 1985). 

Socialkonstruktivismen är en tvärvetenskaplig företeelse och man återfinner sättet att närma 

sig en förståelse av världen och dess sociala struktur i samtliga beteende- och 

samhällsvetenskaper och även i humaniora. Anledningen är inte nödvändigtvis att alla känner 

sig tilltalade av de mer filosofiska aspekterna av riktningen utan finner snarare att deras 

metodik är tilltalande och användbar även utan att ta ställning för socialkonstruktivismen i sin 

helhet.  

 Diskursanalys är den metod som oftast förknippnas med socialkonstruktivism. 

Om man menar att alla mänskliga beteenden inklusive kunskapens natur och utveckling drivs 

av sociala krafter då vill man förstå vilka dessa ”krafter” är. Man talar därför om diskurser 

som definieras som rutiner och tillämpningar vilka systematiskt bildar de underliggande 

faktorer som påverkar vad vi talar om och hur (Foucault, 1969). Med andra ord, en diskurs 

kan beskrivas som en ide eller en föreställning, medveten eller omedveten, som motiverar oss 

att säga vissa saker i vissa sammanhang. Dessa diskurser gestaltar sig alltså verbalt, vilket 

innebär att författade dokument likaväl som nedskrivna intervjuer kan lämpa sig för 

disksursanalyser. Av uppenbara skäl lämpar sig t ex politiskt inspirerad eller 

marknadsorienterad dokumentation särskilt väl för diskursanalys eftersom diskursen till sin 

natur har en tendens att vara besläktad med policy, ideologi, maktutövning, påverkan och 

särskilda men inte alltid uttalade mål. Som metod betraktat fungerar den som många andra 

kvalitativa analysmodeller, och kan förstås användas i vilket sammanhang som helst där man 

är ute efter verbala datas underliggande strukturer (dvs, vad driver en viss individ att säga 

vissa saker men inte andra?) I sådana fall är det emellertid inte alltid korrekt att tala om 

resultatet av analysen som diskurser i Foucaults mening. 
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 Hur ser analysmodellen ut? Banister och hans medarbetare (1994, men se även 

Parker, 1992) föreslår följande stegvisa tillvägagångssätt; inspirerat av dess upphovsman 

Michel Foucault: 

  

1. Om inte redan i skriven form, sätt datamaterialet på pränt. Diskursanalys är en textanalys.  

 

2. Börja gärna analysen i diskussion med andra. Ställ frågor som t ex vem är den skriven för? 

Varför skrevs den? Kan man skönja att texten påverkats i någon viss tydlig riktning? Hur 

yttrar sig detta? 

 

3. Systematisera de ”objekt” du finner. Ett objekt är de ord eller uttryck som antar hör 

samman och som verkar ”höra ihop”; dvs. de är uttryck för en viss diskurs. Ett sätt att finna 

dessa objekt är att räkna och redogöra för textens substantiv. Hur många finns det? Vad 

betyder det att ett visst substantiv förekommer särskilt många gånger? Kategorisera de mest 

frekventa substantiven, det är inte osannolikt att varje kategori representerar en diskurs. 

 

4. Åskådliggör dessa framvaskade diskurser i någon slags översiktlig matris. 

 

5. Fundera över dessa diskurser och diskutera gärna med andra om deras giltighet. Motsäger 

någon funnen diskurs en annan funnen diskurs i materialet? (En sådan paradox kan i och för 

sig vara spännande. Om det finns en sådan motsägelse vad betyder den?). 

 

6. Hur ser andra liknande texter ut? Har diskuserna förekommit tidigare?          

 

7. Ge lämpliga, sammanfattande och förklarande namn åt de diskurser du funnit och som du 

anser är giltiga. 

 

Så långt den formella diskursanalytiska modellen. Hur förhåller den sig till vår tidigare 

egenkonstruerade generiska analysmodell? Tämligen väl. De två modellerna sammanfaller 

fullständigt. Det finns skillnader i formuleringar och terminologi men knappast i egentlig 

tillämpning. Sålunda torde en diskursanalytisk modell vara ett gott val för sitt ändamål.  
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Generisk analysmodell Diskursanalytisk modell 

Variation  (Nämns inte men görs oundvikligen) 

Specifikation  Ställ frågor om textens syfte och målgrupp 

Abstraktion  
Namnge diskurserna 

Internverifikation  
Fundera över diskursernas rimlighet 

Externverifikation  
Hur ser andra texter ut? 

Exploration  
Systematisera de funna objekten 

Demonstration  
Åskådliggör diskurserna i matris 

Konklusion  (Nämns inte men görs oundvikligen) 

 

 

 
Att läsa vidare: 
 
Brown, G., & Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
 
Burman, E., & Parker, I. (Red.) (1993). Discourse analytic research: repertoires and readings of texts 
in action. London: Routledge. 
 
Foucault, M. (1969). The archaeology of knowledge. London: Tavistock. 
 
Neumann, I. B. (2003). Mening, materialitet och makt: en introduktion till diskursanalys. Lund: 
Studentlitteratur. 
 

 

Fenomenologi 

”Enbart rent logiskt tänkande”, skriver Albert Einsten och hans medarbetare, ”kan inte ge oss 

kunskap om en empirisk verklighet. Därför att all kunskap om verkligheten börjat och slutar 

med upplevelsen av den” (citerat av Spinelli, 1989, s. 1). Intressant kommentar, eller hur? Hur 

handskas naturvetenskap med upplevelsen av något?  Utan att bege oss in på ett omfattande 

klassiskt filosofiskt problem låt oss bara konstatera att subjektivitet och objektivitet märkligt 

nog genom århundradena har stått i motsatsförhållande till varandra. En av dem som inte lät 

sig nöjas med detta var den tyske filosofen och matematikern Edmund Husserl. Denne avsåg 

att skapa en fenomenens vetenskap, vars syfte skulle vara att förklara hur och varför vi 
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faktiskt upplever olika objekt. Dessa varseblivningar som blir resultaten av vad vi erfar i 

världen runtomkring oss kallas för fenomen. 

 Som alltid i vetenskapliga sammanhang behövdes en metodik för att på något 

sätt kunna upptäcka, beskriva och kartlägga hur den yttre objektiva världen samspelar med 

den inre subjektiva världen och att förstå de fenomen som uppstår när dessa två verkligheter 

möts. Husserl konstruerade inte, men väl utvecklade en fenomenologisk metod vars syfte var 

att så långt som möjligt undvika alla tolkningar och annat som kunde tänkas påverka 

upplevelsen för att man skulle kunna beskriva det undersökta fenomenet så autentiskt som 

möjligt. Han erkände att detta var mer eller mindre omöjligt, men den medvetna ansatsen att 

undanröja sådant som kunde tänkas störa processen skulle ändå vara betydelsefull och man 

skulle därmed kunna åtminstone approximera den verkliga upplevelsen. 

 Spinelli (1989) målar upp de tre reglerna som forskaren bör följa för att kunna 

studera ett fenomen. Epoché är den första. Den innebär att forskaren måste inta en helt öppen 

attityd gentemot det studerade; dvs. sätta egna förväntningar och antaganden åtsidan (se även 

Persson et al., 1992). Den andra går under beteckningen beskrivningsregeln. Forskaren skall 

beskriva, inte förklara!  Den tredje och sista regeln i forskarens föreskrivna förhållningssätt är 

horisontalregeln, som antyder att forskaren inte bör värdera upplevda fenomen genom att 

placera dem i hierarkier. De har alla lika värde, åtminstone under just upplevandet. En 

konsekvens av denna tredje regel blir också att teoretiska resonemang och slutsatser inte kan 

göras under datainsamlandet eftersom detta ju onekligen innebär tolkning på bekostnad av 

beskrivning.  

 Ursprunglig fenomenologisk metod fokuserar alltså forskaren snarare än det 

som är objektet för hans eller hennes studium, och syftet är att åstadkomma en så exakt och 

opåverkad beskrivning som möjligt. Hur förhåller sig då detta analytiska synsätt till den 

generiska analysmodellen? Den förhåller sig inte alls! Den har ett helt annat syfte. Medan den 

generiska analysmodellen söker förståelse (och därmed förklaring), söker Husserlsk 

fenomenologisk analys endast beskrivning. Faktum är att ett fenomenologiskt förhållningssätt 

snarast går ut på att motverka den automatik med vilken vi bildar mönster, ser sammanhang, 

jämför med kunnande och tidigare erfarenhet och så vidare. Men är denna tanke över huvud 

taget möjlig? Kan man ”koppla bort” perceptuella och kognitiva funktioner till förmån för en 

otolkad upplevelse? Vi kan knappast påverka funktionalitet på en neurologisk nivå genom att 

till exempel försätta kategorisk perception ur spel. Därmed kan vi inte heller påverka 

principen mesta möjliga kapacitet till minsta möjliga kostnad för det kognitiva systemet. Men 

vi kan däremot påverka tankeinnehåll. Du kan medvetet välja att tänka på vissa sätt; en 
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förmåga som är grunden för kognitiv terapi (Hawton et al., 1989); för idrottsmän och kvinnor 

i behov av avslappning och bättre koncentration genom autogen träning (Vanek & Cratty, 

1970) eller som både avslappning och kanske livsåskådning genom transcendental meditation 

där tankeflödet hindras medvetet genom att koncentration på ett sk. mantra (Layman, 1980). 

Är den ursprungliga fenomenologiska analysmodellen därför ogiltig enligt vårt 

tidigare resonemang? Knappast. Den representerar snarare ett helt annat sett att se på 

forskningsprocessen och den värld som skall utforskas. Unikt för fenomenologi är den stora 

vikt som traditionen lägger vid forskarens förståelse av sig själv. 

  

En egen reflektion är att denna aspekt sannolikt borde vara av intresse för all forskning 

alldeles oavsett vilken forskningstradition man bekänner sig till (se Persson, 2004a). En 

forskare som inte har någon större självinsikt är sannolikt en ganska begränsad forskare, som 

väl må vara skicklig i det vetenskaplig hantverket med avsevärt sämre när det gäller 

förståelsen av resultaten. Precis som den fenomenologiska traditionen hävdar behöver varje 

forskare undvika sin egen påverkan på forskningsprocessen alternativt kontrollera den i 

möjligaste mån för att senare kunna utvärdera resultatet bättre. Var det ett existerande 

fenomen som forskaren studerade eller var det ett som förorsakades av forskaren själv? 

 

Det säger sig kanske självt, att den vetenskapliga världen inte skulle ha kommit särskilt långt 

om all forskning bedrivits enligt fenomenologisk föreskrift. Beskrivning är en viktig del av 

forskning, men vi önskar ganska ofta att också förstå sammanhang, samband och även orsak 

och verkan. Sentida utvecklingar av fenomenologi har utgått mer från det filosofiska 

resonemanget än den ursprungliga metodiken. Man har på fenomenologins grund anammat 

analytiska modeller av mera allmänvetenskapligt slag. Van Kaam (i Polkinghorne, 1989), 

målar till exempel upp följande analytiska tillväga gångssätt i en studie av fenomenet ”när jag 

verkligen känner mig förstådd.”  

 

1. Klassificering (alternativt kategorisering). Sortering av protokoll (dvs. nedskrivna 

beskrivningar) enligt principen likheter och olikheter. Låt gärna fler än en göra denna 

indelning för att säkerställa validitet. Den slutliga indelningen av kategorier, noterad i 

listform, skall godkännas av alla forskare i projektet. En kategori namnges med ett typiskt 

citat (otolkat). Räkna sedan ut den relativa frekvens med vilken en viss kategori förekommer i 

materialet. 
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2. Reduktion och språklig transformering av urvalet av typiska beskrivningar till mera exakta 

(och bättre beskrivande; dvs tolkade) uttryck. Detta sker, som Van Kaam uttrycker saken: 

”genom den mänskligt naturliga förmågan att förstå betydelsen av en beskrivning eller ett 

uttryck … i just detta fall skrivs upplevelsen om från exakt beskrivning och till att visa hur 

upplevelsen förhåller sig till målet förundersökningen: känslan av att verkligen bli förstådd” 

citerat i Polkinghorne, 1989, s. 52). Exempel ur undersökning är ”Jag känner mig 100 kilo 

lättare” och ”det kändes som jag blev av med en tung börda,” som båda reduceras till ”Jag 

upplevde en lättnad”. 

 

3. Eliminering. De reduktioner som gjordes under steg två utvärderas. Sådant som är tvetydig 

och inte tydligt hör hemma i en specifik kategori och/eller bedöms ha liten eller ingen 

relevans för upplevelsen av att vara helt förstådd rensas bort. 

 

4. Hypotetisk identifiering. Efter klassificering, reduktion och eliminering uppstår en första 

lista som mer korrekt kan kallas för resultat eller utfall. Den utgör en första identifikation och 

beskrivning av det studerade fenomenet. 

 

5. Resultatprövning. Den hypotetiska beskrivningen jämförs sedan med ett antal slumpvis 

valda protokoll för att att se huruvda den faktiskt stämmer med dessas beskrivningar av 

fenomenet. Revision sker. En ny jämförelse görs av samma anledning. När man finner att den 

resulterande resultatlistan stämmer väl har man erhållit en validerad fenomenbeskrivning, som 

är hållbar till dess att, av någon anledning, fenomenet förändras. 

 

Hur förhåller sig denna variant of fenomenologisk analys till VSAIEEDK? Tämligen väl. 

Återigen kan en viss analysmetod, denna gång på femonologisk grund, hänföras till en 

generisk modell. Det enda som skiljer denna modell från VSAIDEEK är, liksom i jämförelsen 

med diskursanalys, terminologi och arbetsordning.  
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Generisk 
analysmodell 

Fenomenologisk analys (efter Van Kaam, 1969) 

Variation  
 Sortera protokoll efter principen likheter/olikheter 

Specifikation  
(Blir en del av variationsfasen) 

Abstraktion  
Reduktion genom vad som kallas språklig transformering 

Internverifikation  
Eliminering. Ta bort tveksamma kategorier 

Externverifikation  
Flera bedömare avgör giltighet, dock ingen teoretisk verifikation. 
Resultatprövning. 

Exploration  
Hypotetisk identifiering 

Demonstration  
Räkna ut kategoriernas relativa frekvens 

Konklusion  
Validerad fenomenbeskrivning 

 

 

 
Att läsa vidare: 
 
Bengtsson, J. (2001). Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. Göteborg:  
Daidalos. 
 
Bjurwall, C. (1995). Fenomenologi. Lund: Studentlitteratur. 
 
Grossman, R. (1984). Phenomenology and existentialism: an introduction. London: Routledge / Kegan 
Paul. 
 
Ihde, D. (1986). Experimental phenomenology. London: State Univeristy of New York Press. 
 
Mickunas, A. (1990). Exploring phenomenology. London: Ohio University Press. 
 
 
 
 
 
Hermeneutik 

Hermeneutikern ställer vanligen frågan: ”Vilka är de förhållanden under vilka en mänsklig 

handling inträffade eller under vilka en viss produkt tillverkades, som gör det möjligt att tolka 

och förstå dess mening?” (Patton, 1990, s. 84). Som vetenskapsfilosofisk företeelse definieras 

hermeneutik av en av denna riktnings mer betydande företrädare—Paul Ricoeur—som ”teorin 

om de regler som styr exeges, dvs. tolkning av en bestämd text eller teckensamling som kan 

betraktas som text” (citerad i Ödman, 1979, s. 31).  

Denna vetenskapsfilosofiska inriktning med åtföljande metodik strävar alltså efter att 

kartlägga mening eller innebörd; ett nog så svårgreppbart begrepp som traditionen dessutom 

delar upp på två olika användningsområden nämligen som ”sanning genom metod”, som är 
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mer i linje med en gängse vetenskapssyn och ”sanning eller metod”, där man söker 

existentiell insikt. Metod ses i det senare fallet mer eller mindre som ett hinder för denna 

insikt (se Andersson, 1986). I det följande avser jag hermeutik som metod och att det genom 

denna är fullt möjligt av avslöja förståelse och mening genom en tolkningsprocess.  

För att förstå hermeneutikens plats på den vetenskapliga kartan bör man jämföra vad de 

olika vetenskapsområdena i stora drag syftar till (i Egidius, 1994), nämligen   

 

1) sökande efter mening, innebörd och värderingar (som ofta är fokus i samhälls-, språk- och 

kulturvetenskaper);  

2) sökande efter logisk förståelse och därmed ofta avseende orsak och verkan (som ofta är 

fokus i naturvetenskaperna); och 

3) sökandet efter grundläggande innebörd i begrepp och uttryck som vi använder för att 

förstå tingens ”väsen” eller naturligtvis själva upplevelsen eller förnimmelsen i sig själv 

(som ju egentligen inte kräver att man gör någon åtskillnad mellan de olika 

vetenskaperna). 

 

Den första inriktningen avser förstås hermeneutik, den andra mätvetenskap och den tredje 

fenomenologi. 

 

Hur går då den hermeneutiske forskaren tillväga i sitt sökande efter innebörd? Behovet av 

tolkning uppstår, som Ödman (1979) påpekar, när ”tecknen är så svårtydbara, att vi inte 

omedelbart förstår deras innebörd. Vi tolkar när vår förståelse inte räcker till, kort sagt när vi 

inte förstår” (s. 45).  

Den hermeneutiska metodiken går från del till helhet, där man genom att lägga 

de olika delarna undan för undan tillsammans hela tiden ökar förståelsen för innebörden av 

den helhet vi söker. Per-Johan Ödman (1979) tar en bok som exempel: Vi läser en mening i 

ett kapitel. Visst finns det en betydelse i denna enda del av kapitlet, men ju fler meningar ur 

detta kapitel vi fogar samman desto mer växer en övergripande förståelse fram; nämligen 

handlingen, syftet och innehållet av hela kapitlet. Naturligtvis gäller samma förhållande 

mellan kapitlet i sig och dess förhållande till hela boken, och kanske i en än mer övergripande 

helhet: den enskilda bokens betydelse för förståelsen av en hel författargärning. Oundvikligen 

kan ett helt livs skrivande säga någonting om författaren, hans eller hennes val av ämnen, 

miljöer, eventuella samhällsengagemang, syften med mera.  
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Denna ökande insikt beskrivs av hermeneutikern som en cirkel eller en spiral. 

Förmodligen är spiralen en bättre metafor. Cirkeln antyder ju att man egentligen aldrig 

”kommer fram”. Varje tolkningsprocess leder tillbaka till utgångspunkten. Det skulle bli svårt 

att någonsin avsluta en forskningsansats! Spiralmetaforen har förvisso inte heller något 

definitivt slut, men den antyder riktning på ett mera konstruktivt sätt. En tolkningsprocess kan 

leda någonstans. Var avslutar man tolkningsprocessen? Kvale (1987) svarar på frågan: ”I 

princip är en hermeneutisk utläggning av en text egentligen oändlig, men i praktiken avslutas 

tolkningsprocessen när innebörden blivit förståelig; förståelsen är följdriktig och kan betraktas 

som fri från motsägelser” (s. 62).    

 

Det är inte helt lätt att finna en standardiserad beskrivning av hermeneutiskt tillvägagångssätt 

i punktform för överskådlighetens skull, för att praktiskt kunna visa ”så här gör man”. Kanske 

för att begreppet innebörd är så mycket mera svårfångat än t ex. orsak och verkan. Dessutom 

utgör varje objekt eller subjekt för tolkning sin egen utgångspunkt. Alltså ser en ”metod” inte 

nödvändigtvis ut på samma sätt jämnt. Kneller (1984) erbjuder emellertid fyra punkter som 

beskriver vad som bör finnas med i tolkningsprocessen. Dessa punkter säger egentligen inte 

heller så mycket om hur man rent hantverksmässigt utför en hermeneutisk analys: 

 

1 Att förstå en mänsklig handling eller produkt, och därmed allt lärande, är som att tolka en 

text. 

2 All tolkning sker inom ramen för en tradition. 

3 Tolkning innebär att man måste öppna sig för en text (eller dess motsvarighet) och 

ifrågasätta den 

4 En text måste tolkas i ljuset av forskarens egen situation  

 

Observera att i ett hermeneutiskt tillvägagångssätt finns vissa element som liknar 

fenomenologi. Båda riktningarna har ett särskilt förhållande till subjektivitet. Hermeneutikern 

medvetandegör sig om sin egen förförståelse som präglas av allt kunnande och tidigare 

erfarenheter, för att detta skall kunna underlätta tolkningsprocessen. Fenomenologen däremot 

delar visserligen övertygelsen om vikten av forskarens medvetenhet om sig själv, men gör 

som bekant ibland tvärtom. Han eller hon försöker medvetet förhindra att tidigare kunskap 

och erfarenhet för att motverka tolkning, åtminstone inledningsvis. 

 Med risk för att förenkla är det ändå värdefullt, att försöka jämföra den 

hermeneutiska tolkningsanalysen, om än vag och i viss mån unik för det projekt den används 
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i, med VSAIEEDK-modellen. Även om hermeneutiken kan tyckas helt väsensskild från 

många övriga vetenskapliga traditioner måste jämförelsen kunna göras om man räknar med 

att kognitiv funktion är utgångspunkten för all analytisk verksamhet. Så här klarar i så fall 

hermeneutiken jämförelsen: 

 

 
 

Generisk 
analysmodell 

En hermeneutisk analysmodell 

Variation  
Onekligen skaffar sig hermeneutikern ett övergripande intryck av 
ett material för att den dialektiska processen skall bli möjlig. Men 
snarare än ett fokus på likheter och olikheter ställs frågan: Hur 
hänger det här ihop med resten? 

Specifikation  
Delarna som hermeneutikern finner och studerar bildar en 
delförståelse som en bit i ett pussel. Dessa leder till preliminära 
antaganden om hur saker och ting förhåller sig till varandra. 

Abstraktion  
Den hermeneutiska spiralen/cirkeln syftar till reduktion genom 
abstraktion. 

Internverifikation  
Hermeneutiken har inre validitetskriterier. Ett antagande får inte 
stå i motsatsförhållande till ett annat. Intressant nog räknar 
hermeneutikern även jämförelsen av redan etablerad kunskap (t 
ex. annan forskning) som en kontroll av den inre logiken. 

Externverifikation  
Hermeneutiken har även yttre validitetskriterier. Ett antagande 
får inte stå i motsatsförhållande till den övergripande helheten av 
tolkningsmaterialet. Helheten utgör det yttre validitetskriteriet. 

Exploration  
Någon slags övergripande demonstration av bekräftade och 
betydelsebärande delar görs inte. Begreppet frekvens i ett 
datamaterial är oftast av underordnat intresse. 

Demonstration   
 

Konklusion  
En hermeneutisk tolkning antas avslutad när innebörden blivit 
förståelig; samt när förståelsen är följdriktig och kan betraktas 
som fri från motsägelser 

 

 

Med risk för att det kanske uppfattas som en aning hädisk av edsvurna 

hermneutiker skulle jag nog vilja påstå, att inte heller denna tolkningsprocess i grunden 

nämnvärt skiljer sig från förståelseprocessen i någon annan vetenskapsfilosofisk riktning. 

Objektet för forskningen däremot, miljön för forskningen och syftet med forskningen skiljer 

sig ofta jämfört med andra traditioner. Den terminologi med vilken ett datamaterials 

verklighet och uttolkning beskrivs skiljer sig avsevärt. 

Som jag visat tidigare innebär analys alltid en process. Låt vara att utfallet av en 

studie inte är så uppenbart för någon som analyserar eller tolkar ord som för någon som tolkar 

numeriska data. Men för båda gäller att det är en process som syftar till säkerställande av att 

den reduktion som gjorts av ett stort material skall tydliggöra en rättvisande förståelse. 
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Principen från del till helhet, eller ibland tvärtom: från helhet till del, är knappast unikt för 

hermeneutiken. Även en mängd specifika experiment kan leda fram till en modell för hur ett 

visst fenomen faktiskt fungerar, och flera modeller som stödjer varandra kan i sin tur kan ge 

forskaren fog att föreslå en teori över hur en ”helhet” tycks fungera. Alltså, även om 

nomenklaturer, beskrivningar och ämnesval skiljer sig åt markant är all analys och förståelse 

oundvikligen underkastat fundamentala kognitiva funktionsprinciper.  

 
 
Att läsa vidare: 
 
Ihde, D. (1999). Expanding hermeneutics. London: Northwestern University Press. 
 
Ricoeur, P. (1981). Hermeneutics and the human scienes. Cambridge, UK: Cambridge University 
Press. 
 
Warnke, G. (1995). Hans-George Gadamer: Hermeneutik, tradition och förnuft. Göteborg: Daidalos.  
 
Ödman, P. J. (2001). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: ePan. 
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7. Från Grounded Theory till fenomenografi 

 

Grounded Theory 

Mig veterligt har Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967) aldrig givits ett motsvarande 

svenskt namn. Vi har övertagit det engelska uttrycket, som kanske skulle kunna översättas 

idiomatiskt med ”dataförankrad teorikonstruktion”. Hela tanken med det analytiska system 

som detta perspektiv representerar är nämligen att enbart med utgångspunkt från de data man 

samlat generera teori. Begreppet teori inom ramen för denna ansats måste förstås som en 

samling resulterande påstående som beskriver och begränsar sig till den kontext som 

utforskats. Denna utgångspunkt blir något av en kulturshock för studenter i framför allt 

samhälls- och beteendevetenskap, som i sina respektive metodkurser på grundutbildningsnivå 

ofta har fått lära sig vikten av att utgå från redan befintlig och formell teori. Därefter utförs 

empirin och sist återknyts det egna utfallet av en viss studie till övrig kunskap på området. 

Den som emellertid arbetar med Grounded Theory missförstår metodens hela poängen om 

man först läser in sig på tidigare forskning och teori, för att sedan starta insamlingen av data 

och därefter försöka förstå vad det är man har samlat in åtminstone delvis i ljuset av tidigare 

forskning. Enligt Grounded Theory gör man mer eller mindre tvärtom!  ”Grounded Theory”, 

skriver Strauss (1987) …  

 

är en systematisk förankring genom att intensivt analysera data, ofta mening för 

mening, anteckning för anteckning insamlade i fält genom intervju eller annan 

dokumentation. Medan data insamlas, jämförs och kodas materialet 

kontinuerligt … Analysens syfte är inte enbart att insamla och strukturera en 

mängd data utan snarare syftar analysen till att ge struktur åt den mängd ideer 

som dyker upp medan arbetet med materialet fortgår (s. 23).  

 

Grounded Theory som tillvägagångssätt skapades som en reaktion på att man 

bland sociologer—åtminstone enligt metodikens upphovsmän—endast sökte förståelse av 

omvärlden genom stora väletablerade samhällsstrukturella teorier (som t ex teorierna av Karl 

Marx, Max Weber och Emile Durkheim). Genom att applicera en viss typ av förförståelse för 

olika fenomen kommer man också att gå miste om det unika och avvikande som inte passar in 

i den syn man tillämpar, påpekar Strauss (1987). Det har han ju onekligen rätt i, även om 

naturligtvis även ett visst teoridrivet perspektiv också har fördelar. Tanken med Grounded 

Theory är alltså att låta datamaterialet man studerar helt får tala för sig själv. I Grounded 
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Theory kommer empirin vanligen före någon slags jämförelse med annan forskning. Kanske 

skulle man också kunna påstå att analysprocessen i Grounded Theory faktiskt också är 

metoden! 

 

I den följande kortfattade beskrivningem av den analytiska processen har jag tagit mig 

friheten att översätta de centrala termerna till svenska (men med orginalnomenklaturen kvar 

inom parentes). Nomenklaturen är den som Strauss (1987) ger i sin handbok över metodikens 

tillämpning. Notera också att beskrivningen inte är fullständig. 

 

1. En begreppsindikatormodell (a concept-indicator model) utgör den bärande principen i 

Grounded Theory. Den innebär en konstant jämförelse mellan data och den begreppsbildning 

som blir resultatet av vad jag tidigare kallade datareduktion; dvs. ett sammanförande av data i 

kategorier som tycks ha någonting gemensamt. Dessa kategorier får ett begreppsligande namn  

som indikerar vad kategorin representerar. 

 

2. Datainsamling (Data collection)  Strauss är noga med att poängtera att data inte bara 

kommer från vad folk säger utan också från vad folk har skrivit. Alltifrån personliga brev och 

privata anteckningar som någon gjort till officiella dokument kan vara av intresse. Data 

insamligen har heller egentligen ingen tidsbegränsning utan pågår under hela projektet. 

Material kan bli tillgängligt senare under perioden som man kanske inte ens visste existerade 

inledningsvis. Dessutom kan denna senare information vara av sådan vikt, att förståelsen för 

delar av materialet förändras.  

 

3. Kodning (Coding) Kodning är förstås inte unikt för Grounded Theory, men det är unikt att 

metodiken föreskriver regler för hur kodningen skall hanteras. Kodning sker med hänsyn till 

följande paradigm: tillstånd i bemärkelsen hur en situation förhåller sig, samspel mellan 

aktörerna i kontexten, observerade strategier och taktiker samt konsekvenser.  Kodning 

innebär att begreppsliga och namnge kategorier av data som har något gemensamt enligt 

principen skillnader och olikheter. Kodningen sönderfaller sedan i flera steg.   

A) Öppen kodning (open coding) är det första man gör. Att en given kategori har 

kodats på ett öppet sätt innebär att kodningen kan komma att förändras allt efter som 

materialet gås igenom. Denna preliminära kodning öppnar upp materialet—bokstavligen! 

Kom ihåg att tanken med Grounded Theory är att strukturera ideer snarare än data. Öppen 
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kodning är det första försöket att ”leka” med ideer, av vilka somliga kommer att bli bärande 

och viktiga medan andra kommer att avfärdas. 

B) Axialkodning (Axial coding) är en term som anger riktning; ett plan mellan 

två punkter. I praktisk bemärkelse betyder detta att man intresserar sig för en kategori åt 

gången och analyserar den enligt kodningsparadigmet.    

 C) Selektiv kodning (Selective coding) innebär att man begränsar sin fortsatta 

analys till det material som relaterar endast till de viktigaste kategorierna, de sk. 

kärnkategorierna. 

 

4. Kärnkategorier (Core categories) utgör en typ av kategori som har större vikt, och därmed 

sannolikt en större betydelse än övriga kategorier i det sammanhang man studerar. För att 

kunna identifieras som kärnkategori måste en sådan vara central i materialet: den måste 

förekomma ofta; den skall på ett enkelt sätt kunna relateras till övriga kategorier; den skall ha 

en uppenbar betydelse för den framväxande teorin; den skall tydligt representera 

kodningsparadigmet; det vill säga, beskriva tillstånd i bemärkelsen hur en situation förhåller 

sig, samspelet mellan aktörerna i kontexten, observerade strategier och taktiker samt 

konsekvenser. Slutligen skall en kärnkategori också leda teoribyggandet framåt. 

 

5. Teoretiska urval (Theoretical sampling) betyder att man på grundval av den framväxande 

teorin också medvetet väljer vilka data som behöver samlas in mer av. Med andra ord, den 

ökande förståelsen av materialet styr också beslutet hur man går vidare; vilka data som t ex. 

en viss kategoribenämning - enligt principen för axialkodning - skulle kunna behöva 

kompletteras med. 

 

6, Jämförelser (Comparisons) är oundvikligen det som driver den framväxande teorin; den 

princip enligt vilken förståelse logiskt konstrueras steg för steg genom att leta efter skillnader 

och olikheter. Strauss (1987) skriver att ”kontinuerliga återbesök till de ursprungliga data för 

jämförelse och studie är något som knappast är främmande för någon kvalitativt orienterad 

forskare, men de gör det förmodligen inte genom att koda och minnesanteckna om och om 

igen [tills de når en teoretisk mättnad]” (s. 19). 

 

7. Teoretisk mättnad (Theoretical saturation) nås när en kategori verkar vara välförankrad; 

dess position och betydelse i materialet har blivit stabil och kommer sannolikt inte att 

förändras mer under projektets gång. 
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8. Teoretisk integration (Integration of theory) innebär att man tillför en hierarkisk dimension 

i analysprocessen. Kom ihåg att all analys går ut på systematisk reduktion: att göra en större 

datamängd mer hanterbar och förståelig genom att sammanföra data som har gemensamma 

drag i olika grupper eller kategorier. Dessa ges begreppsnamn för att i namnet kunna 

åskådliggöra vad man menar att en viss kategori innehåller eller representerar. Men vad gör 

man när man har reducerat sina rådata till flera eller rent av många sådana kategorier? Jo, man 

söker efter mönster även bland kategorierna. Man ser om det är möjligt att gruppera 

grupperna alternativt att kategorisera kategorierna. Ju större ett datamaterial är desto större 

behov av att skapa en hierarki av kategorier.  Det som Grounded Theory benämner teoretisk 

integration betyder att man börjar fundera över vad som verkar vara dominanta teman och hur 

dessa förhåller sig till varandra; man blir då kanske intresserad av de teoretiska ideernas 

hierarkiska förhållande. Ett sätt att skaffa sig en översikt över materialet ur denna aspekt är 

förstås att illustrera de framväxande strukturerna grafiskt (se t ex Miles & Huberman, 1984; 

för en utmärkt överikt hur man göra sådana matriser).      

 

9. Teoretiska minnesanteckningar (Theoretical memos) förs hela tiden under projektet. Där 

bokförs alla ideer, intryck och funderingar i samband med intervjuer, observationer, 

dokumentstudier med mera. Sådana anteckningar samlas och behövs under projektets gång 

sorteras och granskas om och om igen. 

 

10, Teoretisk strukturering (Theoretical sorting) sker kontinuerligt. Man återvänder till sina 

minnesanteckningar och jämför dessa, vilket kanske leder till att vissa aspekter behöver 

omvärderas. 

 

Det är kanske uppenbart bara genom dessa 10 punkter, att Grounded Theory är tidskrävande 

och hela processen komplex. Men det faktum att tillvägagångsättet är så pass noggrant 

beskrivet har renderat metodiken viss erkänsla även av mer traditionella experimentalister (se 

Henwood & Pidgeon, 1992). Fast man kan ju undra om det möjligen är komplexiteten i sig 

som imponerar enligt principen ”det avancerade och svårtillgängliga är alltid också 

vetenskapligt”, snarare än metoden i sig. Min erfarenhet är nämligen den att även 

världsberömda forskare ibland låter sig imponeras av det storvulna och svårgenomträngliga 

snarare än av det enkla och uppenbara. Man glömmer lätt att en av vetenskapens maximer är 

parsimoni: om två förklaringar anses lika värdefulla och hållbara, bör man välja den enklare 

(eller mindre komplexa). Komplexitet är således ingen garant för god forskning! I detta ljus är 
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det inte helt ointressant att notera att även Grounded Theory som analytisk process betraktat 

inte nämnvärt skiljer sig från VSAIEEDK-modellen. För att något hårdra det skulle man 

kunna säga, att om övriga kvalitativa metoder hade en praxis att lika bra verbalisera hur de 

faktiskt gör (och ange dessa analytiska modeller i sina artiklar, uppsatser eller avhandlingar), 

skulle de komma Grounded Theory ganska nära. Åter igen består skillnaden i 

tillvägagångssätt i princip av terminologi. Jämförelsen mellan VSAIEEDK-modellen och 

Grounded Theory ser ut som följer: 

 

 

Generisk 
analysmodell 

Grounded Theory 

Variation  
Även i Grounded Theory är det lämpligt att skaffa sig en slags 
överblick om inte annat så för att bestämma en första utgångspunkt 

Specifikation  
Hela kodningsprocessen går ut på att strukturera och begreppsliga   
väl underbyggda ideer (teorier). Särskilt kärnkategorier är av betydelse 
för den övergripannde förståelsen. 

Abstraktion  
Sker hela tiden i det att man sammanfattar data, ideer och intryck i 
begrepp. Abstraktionsprocessen blir emellertid särskilt tydlig vid sk 
teoretisk integration när man söker hierarkiska samband i materialet. 

Internverifikation  
Detta utgör den bärande iden i Grounded Theory. Varje ide eller 
kategori är nogsamt förankrad i materialet genom ett definierat 
paradigm tills dess att sk. teoretisk mättnad uppnås. 

Externverifikation  (Inget hindrar att när en  integrerad teori har konstruerats om ett 
sammanhang kan man också hänföra resultaten till annan forskning 
och teoribildning. Men detta är inte utgångspunkten i Grounded 
Theory. Ett sammanhang eller fenomen skall studeras med 
utgångspunkt från sig självt. Därför är inte externverifikation i gängse 
mening en huvudsak) 

Exploration  
Vid teoretisk integration rekommenderas forskaren att skaffa sig en  
grafisk överblick över ideer, kategorier och hierarkier. 

Demonstration  
Kvantitet spelar viss roll. Ett kriterium för att utnämna en sk. 
kärnkategori i materialet är att den som  begrepp skall förekomma 
frekvent. För att finna dessa kan en slags matris eller tabell vara 
användbar. Märk att det inte främst är frågan om demonstration, 
snarare exploration. Det ena behöver emellertid inte utesluta det andra. 

Konklusion  
Precis som i den mesta annan forskning når man en gräns när ett 
projekt måste anses avslutat, Teoretisk mättnad utgör Grounded 
Theorys kriterium inte bara för respektive del av den teoretiska 
strukturen utan också för helhetsbedömningen. Analysen är avslutad 
när det inte verkar finnas mer att säga om materialet; när iinget nytt 
verkar kunna tillföras.  
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Att läsa vidare: 
 
Goulding, C. (2001). Grounded Theory. London: Sage. 
 
Järnström, E. (2000). Lärande under samma hatt. En lärandeteori genererad ur multimetodiska studier 
av mästare, gesäller och lärlingar (Doktorsavhandling, Instititutionen för lärarutbildning, Centrum for 
forskning i lärande). Luleå: Luleå tekniska universitet. 
 
Locke, K. D. (2000). Grounded Theory in management research. London: Sage. 
 
Strauss, A., & Corbin, J. (1997). Grounded Theory in practice.  London: Sage. 
 
 
 
 
Feministisk analys 

Kanske har du uppmärksammat att i princip varje vetenskapsfilosofiskt perspektiv och 

analytiskt tillvägagångssätt som hittills nämnts enbart har män som sitt upphov! Det är 

numera ett etablerat faktum i den vetenskapliga världen, om än inte alltid okontroversiellt, att 

vetenskap till dags dato är övervägande manlig. Det är män som har forskat i betydligt högre 

utsträckning än kvinnor. Det är också män som har kommit överens om hur vi skall förstå vad 

kunskap är och hur vi skall generera den. Ett resultat av detta, menar Fox-Keller (1985), är att 

subjektivitet blivit så styvmoderligt behandlad under åren; mer så i vissa vetenskaper än i 

andra. Att detta problem inte gått forskningsvärlden helt förbi är kanske följande kommentar 

av emotionsforskaren Strongman (1987), som i ett ögonblick av odogmatisk insikt skriver:  

 

Vi borde hylla fenomenologerna som åtminstone har försökt att komma till rätta 

med subjektiva upplevelser av de olika emotionerna. Förr eller senare kommer 

beteendeforskare även av andra övertygelser att behöva göra samma försök. Vår 

upplevelse av känslor kommer inte att försvinna bara för att vi struntar i det 

problem de utgör i ett undersökningshänseende (s. 241). 

 

Om man alltså accepterar antagandet, att det finns en manlig dominans i den vetenskapliga 

världen och att denna påverkat vetenskapsfilosofiska synsätt, ligger det nära till hands att 

också dra slutsatsen att det även skulle kunna utvecklas en specifikt feministisk vetenskaplig 

metodik som en motvikt till den som konstruerats av i huvudsak män. Sökandet efter sådana 

har också varit aktuell i den kvinnliga frigörelsens fotspår (Hartstock, 1983). Det är emellertid 

försök som ses med tvivlande ögon även av feministiska vetenskapsfilosofer. Kritikerna inom 

de egna leden konstaterar att även feministiska forskare använder traditionell metodik 
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(Harding, 1989). Det är således kanske mera korrekt att tala om kvinnliga perspektiv och 

eventuellt typiskt kvinnliga fokus snarare än att tala om en specifikt kvinnlig vetenskap. 

Longino (1987) skriver till exempel att ”våra vetenskaper [med manliga förtecken] rustas med 

tanke på krig och marknadsprofit. Möjligheten till alternativa [och mer kvinnligt orienterade] 

förståelser av vår omvärld är oftast ointressant för en kultur driven av dessa manliga intressen. 

För att alltså bedriva feministisk vetenskap måste vi först förändra det kulturella och politiska 

sammanhanget” (s. 44).  

 

Utan att på något vis utge mig för att vara en expert på feministisk vetenskap är det dock mitt 

intryck att det finns tyngdpunkt på det sociala och det subjektiva i kvinnlig forskning, samt att 

det också finns en viss förkärlek för vissa typer av metodik snarare än andra. Det finns 

naturligtvis ”gränsöverskridare”. Man behöver inte vara kvinna för att ha ett sådant 

”kvinnligt” fokus lika litet som man nödvändigtvis behöver vara man för att ha ett typiskt 

”manligt” fokus. Mitt intryck är emellertid av feministiskt influerad forskning att 

diskursanalys ofta står högt i kurs liksom även narrativer (se Hollway, 1989); det vill säga 

individers berättelser om sig själva och olika händelser. Detta är så långt från en strukturerad 

intervju man kan komma! Man uppmuntrar den enskilde att fritt berätta och det tar den tid det 

tar. Medan den mer traditionella intervjun syftar till att samla fakta, intresserar sig den som 

studerar narrativer istället för sättet att berätta; de bilder och uttryck som används; finns det en 

struktur på hur dessa bilder och uttryck används och vilket syfte har de? (Ochberg, 1994). Låt 

oss därför se närmare på sk. Life Story Studies—studiet av levnadshistoria och hur dessa 

levnadsbeskrivningar analyseras. Denna typ av forskning kan måhända betraktas som 

feministisk i så måtto att den som vetenskaplig ansats ”ger uttryck för användarens 

medvetenhet och känslighet för det subjektiva” (Lieblich & Josselson, 1994, s. xi). Vidare att 

den inte bara beskriver vad någon säger om sitt liv utan hur någon faktiskt lever sitt liv 

(Ochberg, 1994).   

 

Att analysera levnadshistorier 

Man upptäcker ganska snart när man går igenom analyser av levnadshistorier, att liksom för 

Grounded Theory är metod och analys i narrativ forskning egentligen svåra att skilja åt. 

Narrativ forskning är inte heller ett enhetligt begrepp. Mishler (1999) påpekar att ”vidden av 

och variationen i forskning som kallar sig ’narrativ’ gör det omöjligt att skapa en enhetlig 

definition som beskriver vad sådan forskning är och hur analysen skall gå till. Narrativ 

forskning är i själva verket en paraplyterm” (s. 17). Det som emellertid framstår som unikt för 
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denna typ av ansats är intervjutekniken samt naturligtvis syftet med att välja denna typ av 

ansats. Man är intresserad av individers utveckling, erfarenheter och upplevelser under en 

längre tid. Det israeliska forskarparet Bar-On och Gilad (1994) beskriver det typiska i en 

narrativ intervju på följande sätt: 

 

• Intervjuaren avstår från att ställa strukturerande frågor. Det är berättaren som skall 

strukturera innehållet i intervjun snarare än intervjuaren. 

• Intervjuaren ber helt enkelt berättaren att återberätta episoder som de upplevde dem. 

• Intervjuaren kan ställa klargörande frågor om något skulle vara oklart, om motsägelser 

uppstår eller om uppenbara delar av personens liv tycks utelämnas eller glömmas bort. 

• Intervjuaren måste vara försiktig så att inte ställda frågor uppfattas som värderande 

omdömen,  

 

Ett exempel på narrativ forskning är Elliot G. Mishlers (1999) studie om 

identitetsutvecklingen hos fem konstnärer. Den är typisk i så måtto att Mishler är ganska 

eklektiskt i hur han hanterar intervjumaterialet; han använder flera typer av analys. Men 

studien är också något ovanlig för att vara en psykologisk studie. Kortfattat gick Mishler 

tillväga på följande sätt: 

 

Forskningsmålet i studien var att skaffa en förståelse för hur de fem deltagande konstnärernas 

vuxna verksamhetsidentitet hade formats och vuxit fram över en längre tid. Studien utgick 

ifrån flera antaganden, nämligen  

 

1) att individuella narrativer och levnadslopp är socialt förankrade händelser, vilket betyder 

att intervjuerna hade ett annat syfte än att samla fakta. De var ämnade att kartlägga och förstå 

en helheltsbild.  

 

2) Narrativer är identitetsdrivna prestationer. Mishler föreslår att en identitet inte är passiv 

(och mätbar som i en psykometrisk studie). Tvärtom, den är aktiv. Vi handlar och vad vi gör 

har en hel del att säga om vilka vi är.  

 

3) Ett narrativ är en fusion av form och innehåll. Detta innebär för Misher att även sättet att 

använda språket på talar en hel del om identitet. För att komma åt just denna aspekt av 
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materialet nyttjar Mishler en typ av lingvistisk analys som jag lämnar åt sidan inom ramen för 

den här boken. 

 Dessutom använder sig Mishler av marxistiska tillvägagångssätt i det att han 

fäster stor vikt vid dialektik. Han utgår från att varje individ reagerar mot olika saker i 

tillvaron och att dessa reaktioner åtföljs av en motreaktion av något slag. Reaktionerna som 

sådana utgör en slags diskurser som påverkar livet och hur det gestaltar sig. Intervjuerna går 

delvis ut på att söka dessa diskurser.  

 

Studien börjar med en av de fem deltagarna. Dennes levnadshistoria kartläggs preliminärt, 

varefter denna första analys skapar en plattform för hur studien skall analyseras 

fortsättningsvis. Studiet blir ett jämförande av likheter och olikheter med följande fyra typer 

av jämförelser som utgångspunkt: 

 

• Universalitet kontra interindividuell variation i deltagarnas personliga och yrkesmässiga 

livsslopp. 

• Kontinuitet och diskontinuitet i framväxandet av den vuxna yrkesidentitesrollen. 

• Samstämmighet kontra motsägelse mellan de olika levnadsbeskrivningarna. 

• Individuella kontra relationella identitetsföreställningar 

 

Mishler går igenom materialet många gånger, analyserar, analyserar igen och jämför inte bara 

vad han finner i de fem levnadsbeskrivningarna utan jämför också med annan publicerad 

forskning.  

Man får förmoda att det analytiska arbetet är färdigt när ”mättnad” uppstått. Det 

framgår dessvärre inte i monografin i vilken studien publicerades. 

 

Passar Mishlers (och andra narrativforskares analytiska tillvägagångssätt) in i VSAIEEDK-

modellen? Mishlers analys såväl som Bar-On och Gilads (1994), som nämndes i korthet 

tidigare, passar absolut in. Hur narrativ analys ser ut beror naturligtvis på vilken forskare som 

gör analysen. Den kan vara—eller kan tyckas vara— hermeneutisk, fenomenologisk, 

Grounded Theory-orienterad, diskursanalytisk med mera utan att egentligen specifikt höra 

hemma i någon av traditionerna. Således kommer man kanske närmast en slags allmän analys 

av ett narrativ om man säger att den analyseras med utgångspunkt från VSAIEEDK-modellen. 

En jämförelse mellan den generiska modellen och analysen som Mishler (1999) gjorde, ser ut 

ungefär så här: 
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Generisk 
analysmodell 

Analys av levnadshistoria (Mishler, 1990) 

Variation  
Jämförelse av likheter och olikheter är drivmotorn även i denna typ av 
analys 

Specifikation  
Mishler extraherade fyra dimensioner av intresse för identitesutveckling 
från en av beskrivningarna. Dessa blev sedan basen för analysen av 
samtliga fem levnadshistorier 

Abstraktion  
De dimensioner mot vilka hela materialet analyserades abstraherades ur 
en av levnadshistorierna, likaså leder jämförelserna mellan de fem 
deltagarna också till förståelse för vad de har gemensamt och vad som 
skiljer de åt och varför. Resultet blir reducerad beskrivning, förklaring och 
förståelse. 

Internverifikation  
Verifikation inom materialet förekommer sannolikt men en specifik procedur 
beskrivs ej. 

Externverifikation  
Mishler jämför hela tiden intryck, ideer och data med viss typ av relevant 
annan forskning 

Exploration  
Visuell matris- eller tabelluppställning beskrivs inte, men kan naturligtvis 
mycket väl förekomma, liksom i all kvalitativt orienterad forskning. Mishler 
gör emellertid en typ av lingvistisk analys. Denna bygger på vissa typer av 
visuella uppställningar. 

Demonstration 
 

  

Konklusion  
När mättnad uppstår och forskaren är nöjd med beskrivningarna på ett 
sådant sätt att det formella forskningsmålet har uppfyllts. 

 

 
Att läsa vidare: 
 
Garfunkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.   
 
Goodson, I. F., & Numan, U. (2003). Livshistoria och professionsutveckling: berättelser om lärares liv 
och arbete. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hallberg, M. (1992). Kunskap och kön. En studie av feministisk vetenskapsteori. Göteborg: Daidalos. 
 
Hatch, J. A., & Wisniewski, R. (1995). Life story and narrative. London: Falmer Press. 
 
Labov, W. (1972). The transformation of experience in narrative syntax.. I. W. Labov (Red.)., 
Language in the inner city. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press. 
 
Ramazanoglu, C. (2002). Feminist methodology. London: Sage. 
 
Reinharz, S. (1992). Feminist methods in social research. New York: Oxford University Press. 
 
White, H. (1987). The content of the form: narrative discourse and historical representation. Baltimore, 
MD: Johns Hopkins University Press. 
 
 

Fenomenografi 

Till en av de svenska vetenskapliga ideer som har fått ett mycket stort internationellt 

genomslag får man nog räkna göterborgsforskaren Ference Martons (1981; 1986) 

fenomenografi, som han själv i all enkelhet definierar som ”en forskningsansats som 
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konstruerats för att svara på vissa frågor om tänkande och inlärning” (1986, s. 28). Jag har i 

olika sammanhang läst ganska många doktorsavhandlingar i pedagogik och vårdvetenskap 

som baserats på fenomenografiska tankegångar. Det har hittills alltid fascinerat mig hur 

formellt välskrivna och korrekta de är men också ofta hur litet de egentligen har haft att säga 

till det sammanhang de har beskrivit. Måhända har jag varit alltför färgad av mitt eget orsak 

och effekt-orienterade synsätt. Jag skulle vid ett tillfälle examinera en doktorand vid ett 

australiskt universitet. Avhandlingen var fenomenografiskt baserad. Jag lät mig inledningsvis 

entusiasmeras av ämnesval och innehåll. Det byggdes upp en förväntan hos mig att se vart 

denna unga och mycket begåvade forskare skulle dra för slutsatser av ett antal beskrivningar 

av matematiskt begåvade, men dock ordentligt könsdiskriminerade, elever som studerats 

under stor möda. Men där presenterades aldrig några slutsatser! Beskrivningarna i sig var 

målet. Detta var för mig som läsare ett besvikande antiklimax. Jag frågade såsmåningom 

doktoranden om hon åtminstone kunde spekulera över om dessa beskrivningar skulle kunna 

tänkas ha någon betydelse för australisk skolpraxis. Jag möttes av tystnad. I efterhand har jag 

insett att det var jag och inte doktoranden som var litet ”ute och cyklade”. Jag efterfrågade 

något som inte egentligen är fenomenografins syfte.  

Jag noterar emellertid att jag inte är ensam om denna undran över 

beskrivningens syfte i ett sammanhang som lärande. Staffan Larsson (1986) skriver nämligen, 

att ”många tycker det är egendomligt att skapandet av kategorier kan betraktas som resultat … 

hur kan man då resonera om man ser variationen i uppfattningar, dvs. kategorierna som 

resultat?” (s. 24-25). Larsson svarar naturligtvis på frågan och påpekar att variation i elevers 

uppfattningar om hur man lär är viktigt i sig. I ett undervisande sammanhang är den viktig för 

den enskilda pedagogen. Hur den är viktig svarar emellertid inte Larsson egentligen på. 

Insikten i variationen är tänkt att ha en slags påverkan på pedagogen genom att utgöra ett 

förändrat sätt att tänka och att reflektera. Larsson fortsätter:   

 

Vi vill åstadkomma en självreflektion genom att söka finna de antaganden som 

människor tycks ha i sin verksamhet … beskriva dem och ge våra tolkningar 

tillbaka till dem som gav grundmaterialet för vår tolkning. Man kan beskriva 

detta som en dialog som syftar till en större medvetenhet om sin egen 

verksamhet (s. 24-25).  
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Marton skriver vidare, att ”när vi har skaffat oss tillräcklig kunskap om lärandet 

i allmänhet [genom fenomenografi] kan vi också tillämpa vad vi vet i olika utbildnings-

sammanhang genom att ta reda på vad som faktiskt krävs för att lära” (1981, s. 182). 

Kroksmark (1986) i sin tur talar om att kunskap som tankeinnehållets topologi ”är en 

förutsättning för att vi skall kunna tala om inlärning som förändringar i kvalitet på ett 

kontrollerat sätt; dvs. om elever skall utvecklas med utgångspunkt i sin egen tanke eller 

erfarenhetsvärld.” (s. 17). 

 

En personlig reflektion över dess lärda forskares kommentarer är att Ference Martons 

ursprungliga intentioner synes mer än lovvärda, men efter åtskilliga fenomenografier lästa 

undrar jag om inte det fenomenografiska arvet ofta tappar bort just hur den nya förståelsen av 

lärande skall tillämpas. Uppenbarligen är ursprungstanken just att metodiken skall leda till en 

förändrad praxis, men det är inte helt lätt att spåra hur den fenomenografiska erfarenheten 

faktiskt har omsatts i praktiken och vilken praxis den möjligen lett till bland pedagoger. Om 

du som läsare alltså har forskningsfrågor som lämpar sig för fenomenografi är det nog 

värdefullt att tänka i två steg: intresse för kunskapen om hur lärandeprocessen varierar mellan 

individer och intresse för hur detta möjligen skall kunna återspeglas i strukturerat pedagogiskt 

arbete.   

Jag tänker osökt på ett föredrag jag höll inför ett stort antal gymnasielärare. Jag 

hade ombetts berätta om särbegåvade barn och ungdomar, som det svenska utbildnings-

systemet hittills inte har skänkt någon större uppmärksamhet. Jag fokuserade på att beskriva 

dessa individers situation (se Persson, 1998). Konferensdeltagarna hov upp ett samstämmigt 

suckande och en myndig företrädare för lärarna ställde sig upp och sa: ”Ja, du har nog rätt, 

men här kommer du och talar om ytterligare ett problem som skolan har. När skall någon 

börja tala om för oss hur vi skall lösa dem?!” Jag brukar ha svar på tal, men blev för 

ovanlighetens skull alldeles stum. Jag insåg att dessa pedagoger fått den ena beskrivande 

rapporten efter den andra presenterad för sig. Alla forskare och myndigheter är pigga på att 

påpeka problemen och att allmänt beskriva både situationer och processer. Men få talar om 

lösningarna eller drar konsekvenserna av vad de beskrivit eller den process de har studerat.  

Skolan- och utbildningsvärlden förefaller sedan länge har nått en mättnad på 

beskrivningar. Den blir troligen föga hjälpt av ytterligare sådana! 

 

Denna någorlunda motvilja mot att förse en studie med slutsatser och av forskaren föreslagen 

tillämpning delar en fenomenograf med fenomenologer (dock inte alla). Det är lätt att därför 
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inordna fenomenografi som en variant av fenomenologi. Marton (1986) hävdar emellertid 

med bestämdhet att detta inte låter sig göras. ”Fenomenografi är inte en del av fenomenologi,” 

skriver han.  

… Metoden utvecklades ur ett antal vardagsförståelser [common-sense] av 

lärande … Fenomenografer eftersträvar att karaktärisera variationer i en 

upplevelse medan fenomenologer snarare tolkar en upplevelses innersta väsen 

som det som olika former av upplevelse har gemensamt … och kanske den 

viktigaste skillnaden är … en distinktion mellan den omedelbara upplevelsen 

och den begreppsligande tanken. I en fenomenologisk undersökning bör man 

därför hålla tillbaka det senare och fokusera på det förstnämnda. Fenomeno-

grafer gör inte denna distinktion, åtminstone inte inledningsvis i studien … vi 

beskriver utan hänsyn till omedelbar upplevelse, begreppstänkande eller fysiskt 

beteende.” (s. 40-42). 

  

Utgångsmaterialet i en fenomenografisk studie kommer från intervju, observation, dokument 

eller kombinationer av dessa. Det är emellertid vanligast med intervju och med tanke på den 

tid det tar att analysera materialet bör dessa inte vara för många. Larsson (1986) påpekar att 

de flesta fenomenografiska studier har omfattat 20 – 50 deltagare. Kroksmark (1986) talar om 

mättnad i urvalssammanhanget som väl kan jämställas med Grounded Theory och den 

metodikens krav på sk. teoretisk mättnad. Med andra ord, att tillföra fler deltagare eller mer 

material till undersökningen skulle sannolikt inte bidra med några förändringar av de resultat 

som redan finns. Man kan alltså i mycket övergripande drag tänka sig ett fenomenografiskt 

analytiskt tillvägagångssätt så här: 

 

1. Med tanke på vad man är ute efter i en analys räcker det föga med ett par genomläsningar 

av ett datamaterial. Läsning – reflektion, läsning – reflektion igen och igen. Processen innebär 

”att man låter sin förståelse av materialet fördjupas allt mer genom att låta reflektioner och 

material konfronteras med varandra i en kamp mellan förnuftets strävan att tränga in svaren i 

allmängiltiga kategorier och det korrektiv som materialets fakta utgör mot förhastade 

slutsatser” (Larsson, 1986, s. 37). Denna beskrivning påminner åter om fenomenologens två 

riktlinjer Epoché och Horisontalregel i vilka forskaren mer eller mindre har att bekämpa sina 

egna tankemönster för att så obesudlat som möjligt kunna beskriva ett fenomen. Larssons 

uttalande blir paradoxalt eftersom han också påpekar att processen drivs av en jämförelse 

mellan likheter och olikheter i sätten att tänka. Man kan omöjligen försöka hindra en kognitiv 
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funktion (”förnuftets strävan”), som yttrar sig i ett automatiskt jämförande för att finna olika 

mönster som alltid syftar till någon slags förståelse. Larsson menar förmodligen att man på 

detta stadium i analysen skall hålla förutfattade meningar under kontroll, och undvika att 

automatiskt sätta funktionsetiketter på de olika kategorierna med utgångspunkt från annan 

forskning och kanske egen erfarenhet. Materialet skall tala för sig självt! Precis på samma sätt 

som fenomenologer, hermeneutiker och Grounded Theory-forskare menar! 

 

2. Genom det repeterade läsandet och reflektion är tanken att delar skall formas till helheter 

och helheter i sin tur bilda ett system där alla givna kategoriska etiketter som sammanfattar 

beskrivningarna är begreppsligen besläktade med varandra. Här finns naturligtvisvis en risk, 

nämligen reifiering; det vill säga, att man läser in saker och förhållanden i ett materal som 

egentligen inte finns där. Man riskerar att ganska bokstavligen göra en höna av en fjäder. Det 

överordnade kriteriet för trovärdighet är att resultat måste vara trogna sitt utgångsmaterial, 

nämligen intervjuerna. Ett sätt att bekräfta sin kategorisering är att någon annan tar del av ditt 

material och antingen bedömer ditt sätt att kategorisera (som efter Kazdin, 1977; brukar kallas 

för social validering) eller att samma person eller ytterligare någon annan försöker 

kategorisera ditt (reducerade) material. Därefter görs en jämförelse i fråga om graden av 

samstämmighet. 

 

3. Avslutningsvis i en fenomenografisk analys kan man enligt Larsson (1986) jämföra med 

annan forskning eller normer i form av utbildningsväsendets styrdokument. Intressant nog 

nämner Larsson också att man kan diskutera vad som är en ”rätt” uppfattning och en 

”missuppfattning” i en lärandesituation. Problemet med en sådan jämförelse blir att en norm 

blir en del av sammanhanget - men vems norm? En pedagog kan ju ha mycket bestämda 

uppfattningar om vad som är ”rätt” eller ”fel tänkande” i vissa situationer och en viss elevs 

problemlösningsalgoritmer kan ju vara vida mer avancerade än lärarens, som oftast är fallet 

med särbegåvade elever (se t ex. Page & Keith, 1996). I sådana fall blir rätt och fel tänkande i 

fenomenografisk tillämpad mening snarare ett fall för att fundera över huruvida pedagogen 

tänker rätt eller fel! 

 

Låt oss igen göra jämförelsen med VSAIEEDK-modellen och denna gång ta reda på om ett 

fenomenografisk analys liknar en generisk analys: 
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Generisk 
analysmodell 

Fenomenografisk analys  

Variation  
 Drivkraften även i en fenomenografisk analys är jämförelsen 
mellan likheter och olikheter 

Specifikation  
(Blir en del av variationsfasen) 
 

Abstraktion  
Abstraktion i någon form förekommer men är inte nödvändig i 
gängse analytisk mening. En beskriven kategori kan stå för sig 
själv otolkad, i vilket fall abstraktion snarast måste förstås som en 
strukturering av data materialet. 

Internverifikation  
Verifikation sker hela tiden i analysprocessen genom omläsning 
och reflektion. Det yttersta kriteriet på trovärdighet är 
datamaterialet självt som givetvis måste svara mot de beskrivna 
kategorierna 

Externverifikation  
Flera externa bedömare kan avgöra giltighet av kategoriseringen 
(social validering). Teoretisk verifikation och jämförelse 
förekommer i huvudsak i efterhand som föremål för diskussion 
snarare än som en analytisk nödvändighet 

Exploration  
Visuell sammanställning kan mycket väl vara ett verktyg att 
använda men är ingenting som fenomenologisk praxis särskilt 
föreskriver 

Demonstration  Förekommer sannolikt ej 
Konklusion  

Liksom t ex. Grounded Theory söks mättnad. Man söker material 
till dess att inget nytt tycks tillföras materialet. 

 

 

Även den fenomenografisk modellen faller in under VSAIEEDK-modellen. De fenomeno-

grafiska metodskribenterna tvekar inte heller att påpeka att ideer och infallsvinklar har 

hämtats från andra kvalitativt orienterade traditioner, vilket naturligtvis ger dem som hävdar 

att skillnaden mellan fenomografi och fenomenologi är liten ytterligare argument. Jag har 

själv svårt att se den skillnad som Ference Marton (1981) mycket utförligt pläderar för. Min 

förståelse av ansatsen är att fenomenografi snarast hämtar sin unika prägel genom sitt fokus 

på lärande och det tänkande (eller livsvärld, som den kommit att kallas) som är förknippat 

med detta. Men som vetenskaplig metod betraktad kan den nog snarast betraktas som en slags 

tillämpad fenomenologi. Det faktum att den motsvarar VSAIEEDK-modellen talar ju för att 

skillnader är av filosofisk art snarare än praktisk och tillämpningsmässig.  

 

 
Att läsa vidare: 
 
Marton, F. (1988). Phenomenography: Exploring different conceptions of reality. I P. M. Fetterman 
(Red.), Qualitative approaches to evaluating education: A silent scientific revolution. (s. 176-208) New 
York: Praeger. 
 
Prosser, M. (1993). Phenomenography and the Principles and Practices of Learning. Special Issue on 
Learning: Theory in Practice. Higher Education Research and Development, 12, 21-32. 
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Prosser, M. (1994). Using Phenomenographic Research methods in Large Scale studies of Student 
Learning in Higher Education. I R. Ballantyne, R. & C. Bruce (Red.), Phenomenography: Philosophy 
and Practice. Brisbane, Australien: Queensland University of Technology. 
 
Starrin, B. & P. G. Svensson (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Svensson, L. (1977). On qualitative differences in learning. III - Study skill and learning. British Journal 
of Educational Psychology, 47, 233-243. 
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8. Tappad teori och diffus förankring 

 
Det finns anledning att också ta upp begreppet teoretisk förankring särskilt, som det används i 

mer traditionell bemärkelse och på ett sätt som skiljer sig avsevärt från Grounded Theory. 

Lärare i vetenskaplig metod kräver av tradition av studenter att deras arbeten skall vara 

”teoretiskt förankrade”. Inte sällan väljer ofta studenter nästan vad som helst som uppfattas 

som ”teori.”  Sedan utforskas något som i bästa fall möjligen är åtminstone besläktat med den 

valda teorin. Man tappar bokstavlingen bort det teoretiska perspektivet. Jag frågade vid något 

tillfälle en grupp studenter om de kunde förklara vad det uttryck de använde betydde i 

praktiken. De hade helt accepterat att deras uppsatser måste innehålla teori. De hävdade 

dessutom nästan utan att tänka på det att akademiska uppsatser måste förankras i teori. 

Intressant nog kunde ingen av dem ändå förklara vad detta egentligen innebar! 

Jag tror att två faktorer spelar roll i studenternas ofta förekommande paradoxala 

situation. Lärare vid högskolor och universitet (och jag är själv inget undantag) tar ofta för 

givet att studenter förstår begreppet ”teori” när man med de bästa av intentioner - men per 

automatik - påpekar vikten av just teoretisk förankring. När allt kommer omkring är det ju 

känt att teori spelar roll vad gäller hur stor betydelse viss forskning får (Campbell et al., 

1982). Därtill kommer nog vad som kanske skulle kunna kallas ”blind rutin”, som är mer 

tydlig i vissa ämnesområden än i andra.  

Det fanns en tid i vetenskapens sentida historia där experimentell design ansågs 

vara den metodik som bäst kunde generera empirisk sanning. Genom denna skulle ”verklig” 

vetenskap kunna efterlikna naturvetenskap och därför såsmåningom kunna avslöja naturlagar 

och allmängiltiga principer (Kuhn, 1962). Denna övertro på experimentell design tycks 

hemsöka metodkurser – kvalitativa och kvantitativa – utan att egentligen välmenande lärare är 

medvetna om det. Jag menar inte att experimentella studier på något sätt är att förringa. 

Tvärtom! Min poäng är att i en experimentell design måste teori i form av nya eller redan 

etablerade antaganden om olika variablers natur, funktion och samband föregå själva 

experimentet. Annars har man ingen aning om vilka faktorer som antas påverka den orsak och 

verkan som ett experiment alltid avser att pröva. Det är alltså inte så svårt att då förstå vad 

”teoretisk förankring” betyder i ett sådant sammanhang. Redan existerande teori är helt enkelt 

ett måste i de allra flesta experimentella studier.  

Vetenskapssynen har emellertid utvecklats en hel del under det sista kvartsseklet 

(se t ex. Selander1986; Phillips, 1992). Bland annat har feministisk forskning, som redan 

diskuterats, betytt en hel del för hur vi numera förstår kunskap och forskning. Kjell Härnqvist 
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(1978), välkänd pedagogisk forskare vid Göteborgs universitet, gav på 1970-talet uttryck för 

sin oro över vetenskapssynens utveckling och hur en ”annorlunda” avhandling också kunde 

anses vara ”vetenskaplig”. Till saken hör förstås att pedagogik som ämne vid tidpunkten allt 

mera avlägsnat sig från den naturvetenskapliga prägel som då dominerade beteende-

vetenskaperna. Till dessa då annorlunda typer av avhandlingar räknar han, för att bara ta 

några exempel, aktionsforskning, informella observationer, filosofiska undersökningar och 

marxistiska forskningsperspektiv. Nu, många år senare, är dessa ”exotiska” synsätt betydligt 

mer accepterade. Men trots denna förändring av möjligheten till olika typer av vetenskaplig 

praxis lever vissa aspekter av äldre, formella, och inte alltid fungerande, principer kvar. Att 

tillföra en hermeneutisk eller en fenomenologisk studie de traditionella kraven som gäller 

experimentell design, där en specifik teoretisk modell utgör utgångspunkten, fungerar inte 

nödvändigtvis. Jag har således full förståelse för studenter som känner sig förvirrade inför 

rekommendationen att alltid ”förankra sin undersökning teoretiskt”, såvida inte metodlärare 

förklarar tydligt vad de menar och ger tydliga exempel. Vad kan man då förvänta sig av en 

akademisk uppsats vad gäller dess förhållande till teori? 

 

Oundvikligen beror en uppsats- eller avhandlingsstruktur på val av kunskapssyn, fokus och 

metodik. En hermeneutisk, fenomenologisk eller en Grounded Theory-studie har som bekant 

vissa förbehåll vad gäller forskarens förförståelse. Upplevelsen eller förståelsen beskrivs 

utifrån sina egna villkor och en yttre referensram i form av redan etablerad teori och forskning 

är inte alltid nödvändig. För andra studier däremot där den egna forskningen är ett bidrag till 

en kunskapsbas vi redan har etablerat på ett visst område är det bättre att tala om en studies 

positionering. Detta innebär att en studie skall placeras in i ett sammanhang av redan känd 

kunskap.  

Man har ofta en skyldighet att som forskare tala om hur den egna studien 

förhåller sig till andra studier gjorda på samma eller ett närbeläget område. Likaså vill en 

läsare av studien veta hur denna studie eventuellt skiljer sig från andra studier: vad tillför den 

som vi inte redan vet? Om ett fenomen redan är välutforskat vill man ändå veta varför det är 

värdefullt att göra ytterligare en studie om något som redan är välkänt och etablerat. 

Positionering kan naturligtvis också innebära att man faktiskt utgår från en viss teoretisk 

modell (utan att nödvändigtvis använda en experimentell design); och inom denna söker man 

vidare förståelse med modellen som utgångspunkt. Kanske är man ute efter att pröva 

modellens giltighet i sig. I vilket fall som helst, innebär allt detta att man positionerar sin 
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ansats; placerar in den på en vetenskaplig karta; diskuterar vilka utgångspunkterna är i redan 

känd forskning och förklarar deras relation till den studie som skall göras. 

 

Formell teori och positionering 

Hur skiljer sig då positionering och teori åt? Medan positionering alltså talar om en studies 

förhållande till annan forskning, definieras en formell teori sålunda (efter Smith, 1975): 

 
En formellt vetenskaplig och prövningsbar teori är en serie antaganden, hypoteser eller 

påståenden vilka är besläktade med varandra och som beskriver ett eller flera fenomen 

 

En sådan formell teori innehåller alltså olika komponenter för att kvalificera sig som just en 

formell teori. Den innehåller hypoteser, påståenden eller antaganden. Själv brukar jag 

använda ordet hypotes enbart i ett statistiskt sammanhang (där man prövar H1 och Ho) och 

antagande i ett mera kvalitativt orienterat sammanhang. Också i en ordbaserad studie där 

tolkning och förståelse är det man eftersträvar kan antaganden förstås göras innan man 

påbörjar studien. Alternativt kan antaganden växa fram under tiden analysarbetet pågår (som i 

Grounded Theory eller i hermeneutiska sammanhang); antaganden som man finner stöd för 

eller som man i brist på stöd måste avfärda. Visserligen låter det mera ”lärt” att säga hypotes i 

båda fallen, men distinktionen i nomenklatur bidrar till att mildra den förvirring som ofta 

upptår när studenter först stiftar bekantskap med det faktum att det finns olika synsätt och 

olika sätt att lösa vetenskapliga problem.  

 Samma förhållande gäller begreppem validitet och reliabilitet, vars formella 

definitioner gör deras användande i kvalitativt orienterad forskning tämligen absurd. Det finns 

andra och bättre definierade begrepp att använda som är anpassade till icke-numeriska data. 

Mer därom senare. 

 Hur som helst, det finns alltså en formell och specifik definition av begreppet 

vetenskaplig teori och denna består i sin tur av formella hypoteser. Vad är då en formell 

hypotes? Det finns en allmänt erkänd och formell definition även av denna, men i linje med 

vad jag föreslog ovan, låt mig ge denna formella definition i två versioner: en kvantitativt 

orienterad (a) och en kvalitativt orienterad (b) (efter Smith, 1975): 

 
a) En vetenskaplig formell hypotes består av två eller fler variabler som hör ihop genom  

ett eller flera statistiskt formulerade förhållanden. 
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b) Ett vetenskapligt formellt antagande består av två eller fler fenomen, sammanhang, 

betydelser, upplevelser, händelser med mera vilka hör ihop genom ett eller flera verbalt 

formulerade förhållanden. 

 

Frågeställningar och andra förvecklingar 

När jag sitter här och skriver någon dag inför den förestående julhelgen, med skrivbordet fyllt 

av tentor och diverse uppsatser, passerar en hel flora av förvecklingar revy; förvecklingar 

gemensamma för en betydande mängd studenter. Förutom abstrakta begrepp som teori, 

hypotes, teoretisk förankring med flera ser jag också hur många kämpar med begrepp som 

frågeställning och syfte. Även i detta fall sympatiserar jag med svårigheten.  

 En av mina studenter skrattade åt mig nyligen när jag använde ordet 

”operationalisering” under ett seminarium. Han kommenterade retoriskt och skämtsamt inför 

hela gruppen av studenter: ”Nu svänger han sig med ett engelskt uttryck på svenska igen.” 

Visst hade han rätt, även om begreppet som sådant är etablerat och beskriver i ett grepp allt 

ifrån en studies planering till datainsamling och analys. Man lika gärna kunna säga 

genomförande.  

 

Begrepp i den vetenskapliga världen har en särställning. Det är genom begreppsbildning vi 

beskriver ny kunskap. Kanske finns inga ord eller uttryck som faktiskt beskriver det vi 

behöver beskriva, då finns ingen annan lösning än att ta till en neologism; det vill säga en 

språklig nybildning. Man konstruerar ett väl valt uttryck som passar och kan beskriva den 

nyfunna kunskapen på ett lämpligt och så okomplicerat sätt som möjligt. Den vetenskapliga 

historien kryllar av exempel: proximal zon, autogen träning, gestaltlagar, dialektik, 

intelligenskvot, regression, glykemiskt index eller mitt eget bidrag till (den svenska) floran: 

särbegåvning (Persson, 1997). Det kan gå till överdrift naturligtvis och alla som läst 

engelskspråkig forskning har någon gång träffat på uttryck som får en att slå febrilt och 

förgäves i diverse lexikon och ordböcker i jakt på deras exakta betydelse. Det finns helt enkelt 

ingen vedertagen definition för vad forskaren vill ha sagt. Definitionen är knuten enbart till 

själva studien. Man kan ibland också finna de märkligaste grammatiska konstruktioner just för 

att forskaren försöker skilja sin upptäckt från annan liknande forskning. Ord och begrepp med 

sådana ofta märkliga böjningar hittar man heller inte i ordböcker eller lexikon därför att de 

överenstämmer inte med gängse formellt språkbruk.  

Olika typer av nykonstruktion är i sig inget problem om de verkligen uttrycker 

något unikt som på olika sätt skiljer sig från andra begrepp. Man måste ju börja någonstans 
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och någon måste ta första steget! Men dessvärre överskattar sig forskare ibland och försöker 

att muta in sitt eget speciella revir i den vetenskapliga världen utan att man egentligen ha 

något unikt att tillföra en viss kunskapsbas. Ett par tyska kollegor uttryckte detta fenomen på 

följande sätt: ”Det räcker med att bara bläddra i vissa vetenskapliga tidskrifter och 

handböcker … så ser man snabbt att ett begrepp som till exempel begåvning [och den mängd 

beteckningar som används som i anslutning till detta fenomen] används som en tandborste,” 

skriver de en aning ironiskt. ”Alla har vi en tandborste” fortsätter de, ”men en tandborste 

används bara av sin ägare. Ingen annan vill använda den” (Ziegler & Raul, 2000). Med andra 

ord, det nya begreppet får en social funktion (nämligen att utstaka ett revir) snarare än att det 

bidrar till kunskapsbasen som generisk unik eller ens kompletterande kunskap.  

 

Något i samma anda kräver vi ibland av studenter att de skall besegla sina empiriska studier 

med syfte och frågeställning. Men många studenter tar sig förtvivlat för pannan eftersom 

frågeställningen oftast är densamma som syftet och vice versa. Man betraktar orden som 

synonymer. Jag påpekar då ofta med glimten i ögat det absurda i kravet genom att säga att 

”syftet är att bli godkänd i kursen, annars får ni inte ut era poäng!”  Frågeställningen däremot 

fokuserar på den vetenskapliga och formellt formulerade anledningen till studien! Därefter är 

det ganska självklart att en studies frågeställning är detsamma som ett kortfattat, väl 

genomtänkt och väl definierat mål uttryckt antingen som fråga, antagande eller påstående.  

Märk att distinktionen mellan syfte och frågeställning sällan görs i publicerad 

forskning. Uttrycken används uteslutande som synonymer. Här följer några axplock ur olika 

typer av studier från skilda discipliner som en jämförelse. De representerar ämnesområden 

som pedagogik med närliggande ämnen, näringsfysiologi, ekonomi (redovisning), sociologi, 

pedagogisk psykologi, organisationspsykologi, musikpedagogik och klinisk psykologi.   

 
Mason (1996) Denna studie fokuserar på hur kollektiva diskursresonemang utvecklas 

genom sk. argumentativa operationer i klassrumsdiskussioner. 
Dessutom studeras klassrumsdiskussioner med utgångpunkt från sk. 
epistemiska operationer; det vill säga en konstruktionsprocess genom 
kollektiva resonemang och argumentering vad gäller nyförvärvad 
gemensam kunskap inom det ämnesområde som undersöks. 

 
Smolak et al., (2000)  En meta-analys tillåter en statistik summering av ett flertal studier som 

ställt samma fråga. I detta fall har olika index som mäter ätstörningar 
bland idrottsmän och kvinnor jämförts med män och kvinnor som inte 
idrottar. Vår hypotes är att en meta-analys kommer att visa att det är 
vanligare med ätstörningar bland kvinnor som idrottar jämfört med 
kvinnor som inte idrottar. 
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Hall (1998)  A) Hur är den självständiga och nationellt svenska identiteten politiskt 

och intellektuellt konstruerad? 
B) På vilket sätt är nationalismen beroende av konkret social 
organisation? 
C) Varför är intellektuella diskurser och politisk praxis så centrala för 
politik i allmänhet och nationalism i synnerhet?   

 
Rose & Williams (1961)  Varför äter vissa människor mer än andra? Två män kan väga exakt lika 

mycket och förbruka ungefär lika mycket energi per dag i arbete, men 
ändå kan den ene äta dubbelt så mycket. I denna studie gjordes ett urval 
av två grupper från en homogen population: lika i vikt men olika vad 
gäller energiintag (Kcal). Dessa jämfördes med syfte att försöka förklara 
vart överflödsenergin hos de som äter mer tar vägen. 

 
Florin-Samuelsson (1999) Syftet med denna studie är … att bidra till kunskapen om om hur 

redovisning verkar i växande familjeföretag. 
 
Kayser  (1994) Vår preliminära hypotes var därför, att en funktionell hjärtdysrytmi också 

kommer att negativt påverka förmågan till rytm. Rytm förmåga definieras 
som resultat av ett standardiserat musikaliskt rytmtest. 

 
Kroksmark (1986) Studien avser att undersöka i vilken utsträckning elevtankar kan utgöra 

innehåll i undervisning genom att de explicit tematiseras i inlärnings-
situationen. 

 
Järnström (2000)  Syftet med avhandlingen är att beskriva, förstå, och i viss mån förklara 

hur lärandet går till i lärandesituationer där mästare, gesäller och 
lärlingar agerar, i en kontext där hattar tillverkas, genom att generera en 
lärandeteori. 

 
Gash (1993)  Syftet med studien var att ta reda på om det är möjligt att förändra 

negativa attityder mot handikappade barn i de första årskurserna till 
positiva attityder. 

 
Atwater et al., (1995)  Hypotes 1: Helhetseffekten av feedback leder till förbättringar både i det 

beteende som mäts av individer underställda ett ledarskap och deras 
skattningar såväl som i ett ledarskaps självskattning. 
Hypotes 2: Handledd praktik förbättrar självskattningar mer än vad 
självutvärdering skulle ha gjort utan handledning.  

 
Krueger (1985)  A) Vilka föreställningar om sin lärarroll hade blivande musiklärare innan 

sin första praktik i fält, och hur behålls eller förändras dessa under 
terminens gång? 
B) Vilka synsätt uttryckte dessa blivande musiklärare genom vad de 
gjorde och hur de samspelade med elever under sin praktik? 

 
Zea et al., (1999) Denna studie testade en teoretisk modell avsedd att predicera 

depression och självuppfattning bland homosexuella män och kvinnor 
med utgångspunkt från de socioemotionella variablerna aktiv coping, 
socialt stöd och kollektiv självuppfattning. I modellen utgjorde genus och 
om deltagarna var födda i USA eller i Latinamerika kontroll-variablerna. 
Dessutom studerades också urvalsgruppens depressionsnivåer.   
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Observera också att i den publicerade verkligheten hittar man oftast forskningsfrågorna 

invävda i löpande text och omgivna av ett teoriförankrande resonemang, mer sällan som 

särskilda kapitel med rubrik ”syfte” (och/eller ”frågeställnng”) som i svenska vetenskapliga 

uppsatser och avhandlingar. 

För att emellertid något gå svensk akademisk tradition till mötes, där som sagt 

skillnad ofta görs mellan syfte och frågeställning, brukar jag enas med studenterna om 

följande definitioner, för att både undvika babylonisk förbistring och dessutom utverka per 

definition att det verkligen blir en tydlig skillnad mellan syfte och frågeformulering. 

 

Ett syfte kan sålunda definieras som tämligen allmänt och beskriver i stora drag 

ämnesområdet och dess eventuella forskningstradition; vilken riktning studien har och vad det 

är tänkt att den skall åstadkomma. Man ställer inga direkta frågor under rubriken syfte och gör 

heller inga påståenden. Jag behöver väl knappast påpeka att även om ett syfte naturligtvis är 

av ”brasklappsart”; det vill säga – härtill är jag nödd och tvungen för att få min examen, 

skrivs detta speciella syfte aldrig in i uppsatsen eller avhandlingen! 

 Efter denna definition av syfte kommer vi som regel också överens om att 

avskaffa ordet frågeställning eftersom det ofta leder tankarna fel. En frågeställning är inte 

alltid en fråga. En formell frågeställning kan också vara ett påstående eller ett antagande! En 

frågeställning behöver alls inte avslutas med ett frågetecken. Några bättre ordval är 

problemformulering eller forskningsfråga/-frågor.  

 

Hur man formellt konstruerar en hypotes eller ett antagande har vi redan sett närmare på, men 

hur konstruerar man en problemformulering? Jag visade ovan hur dessa ser ut i ett urval av 

publicerade studier, men hur gör ibland studenter? Man kan lära sig en hel del på egna och 

andras misstag! Här följer två mindre lyckade men typiska exempel hämtade ur 

studentuppsatser på B- och C-nivå: 

 
Hur kan man bäst möta läs- och skrivinlärningssvaga barns behov? 

 

Varför är denna problemformulering olämplig? Jo, därför att den är normerande. Den antyder 

att det finns en absolut norm (”bäst”) och att andra tillvägagångssätt är mindre bra. Att 

utveckla en norm är naturligtvis möjligt, antingen den är ideologisk som t ex. 

utbildningssystemets styrdokument eller att den är statistiskt normalfördelad vilket torde gälla 
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alla typer av mänskliga egenskaper (vikt, längd, IQ med mera). Men att utveckla en ny och 

vetenskapligt baserad norm är ett mycket omfattande arbete och sällan ett lämpligt projekt för 

en novis under utbildning. Andra olämpliga uttryck av samma art är “hur bör man?” eller “hur 

skall man?” 

Problemformuleringen är också vag. Vad menas med ”behov”? Det kan betyda 

vad som helst. Ett förslag på en bättre fungerande formulering är den följande – och märk att 

jag har delat upp den på två för att få med det som studenterna förmodligen hade tänkt sig 

men ännu inte lyckats fånga i ord: 

 
Vilka praktiska strategier för att undervisa läs- och skrivinlärningssvaga 

elever har pedagoger konstruerat genom erfarenhet över tid? 

 

Hur effektiva är sådana erfarenhetskonstruerade undervisningsstrategier 

om effektivititet kan definieras som läshastighet enligt antalet ord korrekt 

höglästa per minut och läsförståelse som antalet giltiga förklaringar av 

10 slumpmässigt givna ord under en tidsperiod av högst fem minuter.  

 

Det andra exemplet använder det problematiska begreppet “klassrumsklimat”, som lancerats 

stort i skolvärlden under senare år. 

 
Hur finner man ett bra klassrumsklimat så att elever i åk5 lär sig bättre? 

 

Varför är formuleringen olämplig? För det första, vad innebär ”Hur finner man?” Det kan 

betyda alltifrån “hur uppstår?” till “hur gör man?” eller kan antyda att det man vill ha reda på 

är undangömt någonstans. Vidare, vad är då ett ”bra klassrumsklimat”? Klimat brukar betyda 

fysiska variabler som till exempel ljus, värme och luftkvalitet. Om man snarare menar ett 

socioemotionellt klimat får man problem eftersom detta är mycket svårt att definiera. Man 

skulle kunna definiera det som trygghet. Men problemet blir då att trygghet kan vara olika 

saker för olika individer. Även uttrycket ”lär sig bättre” är ett problem. Vad är ”bättre”? Det 

antyder en norm igen; att någonting måste finnas att jämföra med som är absolut. Då blir 

projektet dessutom mer en fråga om utvärdering än om forskning. Ett alternativt men 

fungerande förslag skulle kunna lyda så här: 
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Hur effektiv är undervisningen i ett klassrum där läraren uttrycker en hög 

grad av acceptans och omtänksamhet gentemot eleverna jämfört med 

en lärare som enbart ställer krav på prestation och företer en formell och 

avvisade attityd? Effektivitet definieras som antalet korrekt givna 

faktasvar på ett gemensamt 10-frågorsprov, vilket ges i klassen med de 

två olika typerna av lärarattityd och efter en tidsrymd på 3 månader. 

 

I förslaget har jag definierat det besvärliga ”klassrumsklimat” som acceptans och 

omtänksamhet; en attityd man enkelt skulle kunna pröva med enkla frågor om hur eleverna 

faktiskt upplevde sina lärare. Denna attityd ställs mot motsatsen. Hela studien går då ut på att 

se vilken effekt de två typerna av attityd får för inlärningen av ett visst moment. Problem-

formuleringen definierar också hur denna jämförelse går till.  

Man kan naturligtvis diskutera värdet av tillvägagångssättet som sådant. Ger 

jämförelsen användbar information? Är detta ett lämpligt sätt att svara på frågan? Men som 

problemformulering betraktat fungerar alternativet väl. 

 

Du har säkert gjort samma reflektion som jag i de publicerade exemplena av 

problemformuleringar ovan. Det är inte alltid som forskare heller är så bra på att stringent 

formulera sina forskningsmål trots atat de är både välkända och välpublicerade. Albert 

Einsten lär vid något tillfälle ha tillfrågats vad det är för skillnad mellan en ”vanlig” forskare 

och en genial forskare. ”Ach du lieber”, lär han ha svarat, ”att ställa en fråga kan vem som 

helst göra. Men att ställa en som går att svara på, däri ligger det geniala!” Man behöver 

naturligtvis inte vara genial för att ställa svarbara frågor. Allt som krävs är träning – och jag 

understryker i enlighet med tidigare diskussion: träning att klä sina tankar och ideer i ord—

muntligen och skriftligen.  

De forskare som tenderar att mest effektivt kunna formulera sina problem är 

oftast de som bedriver experimentell forskning, därför att där tvingas man till en så exakt 

definition som möjligt. Annars blir experimentet värdelöst. De forskare som i min erfarenhet 

tenderar att vara mindre bra på att formulera sina problem stringent är forskare som är 

kvalitativt orienterade. Jag återkommer till kritiken mot kvalitativ forskning. Inte all kritik är 

berättigad, men i just detta fall håller jag ofta med kritikerna.  

 

Det är naturligtvis så i en majoritet av kvalitativt orienterade studier att en problem-

formulering förändras på olika sätt under resans gång. Man börjar med en preliminär 
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formulering; ett påstående, ett antagande eller en eller flera frågor. Men allt eftersom arbetet 

med datamaterialet fortskrider förändras ofta både förståelsen av det och därmed kanske 

också riktningen på studien. Detta är inget problem alls. Tvärtom! Detta är tjusningen med 

upptäckande – att avslöja vad ett material har att säga som inte är omedelbart uppenbart. Men 

forskare tar inte alltid konsekvensen av dessa förändringar och den ursprungliga, och 

preliminära, problemformuleringen blir kvar även efter studiens fullbordan! De resulterande 

forskningen i sin helhet är måhända fantastisk, men de vaga problemformuleringarna speglar 

inte alltid vad studien i slutändan faktiskt åstadkom. Den kvalitativt orienterade forskaren 

behöver i detta avseende lära sig av experimentalisten! Skillnaden dem emellan är, att i detta 

avseende, behöver experimentalisten tänka till mer i förhand medan den kvalitativa forskaren 

behöver tänka till mer i efterhand.  

 

 
Forskare tänker högt 

 
Forskning är det som jag gör när jag inte har en aning om vad jag gör 

 
Werner von Braun 

 
 

Vetenskap är fakta och byggs av fakta precis som ett hus kan byggas av tegel.  
En enda hög avtegel är emellertid inte ett hus, 

 lika litet som en hög med enbart fakta är vetenskap 
 

Henri Poincare 
 

Resultaten har jag känt sedan mycket länge, men jag vet ännu inte 
hur jag nådde fram till dem 

 
Karl Friedrich Gauss 
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8. Forskningskvalitet och dess kriterier 
 

Flum och dogmatik 

Kvalitativt inriktad metodik möter ibland avsevärt motstånd i vissa läger. En kritiker jag 

hörde vid något tillfälle påpekade att medan naturvetenskapliga forskare har en teori som de 

testar rigoröst så är ”somliga andra forskare ute på en flummig jakt i hopp om att finna en 

teori”. En av mina mina egna handledare för doktorsavhandlingen en gång i tiden var inget 

undantag. Oavsett hur välkänd och illuster inom sitt område ställde han mig följande fråga vid 

första mötet efter det att jag så nogsamt som möjligt förklarat mitt avhandlingsprojekt: 

”Hmmm, intressant, ” sa han och lade pannan i djupa veck. ”Nödvändig men svår forskning. 

Hur skall du mäta de variabler du siktar in dig på?” Till saken hör att projektet avsåg att 

utreda blivande musiker och deras lärares subjektivitet i förhållande till bland annat deras 

kommunikativa avsikter (Persson, 1993); en avhandlingsplan som till exempel en hermeutiker 

genast hade omhuldat, likaså en fenomenolog. Subjektivitet i dessa traditioner har ju en 

mycket framträdande plats. Men för en kognitiv psykolog med en mer eller mindre 

behaviouristisk övertygelse som min handledare hade är upplevelser, preferenser och 

värderingar ohanterbara (och oftast av ringa intresse), såvida dessa inte på något sätt kan 

observeras och går att objektifiera genom någon typ av tillförlitlig mätmetod.  

Mer erfaren och förhoppningsvis visare mer än ett decennium senare, inser jag 

att den gode professorn egentligen försökte ”passa in runda föremål i fyrkantiga hål” och att 

den forskare som menar att allt icke-kvantifierbart alltid är ”flum” egentligen är en 

förhållandevis okunnig person. Jag accepterar själv tesen att allt är mätbart (sic) av den 

anledningen att vi alla är underställda naturens lagar; både fysiska och biologiska. Jag är till 

och med övertygad om att egentligen ingen vetenskap kan existera utan att på någon nivå, förr 

eller senare, låta sig förstås i ljuset av naturens lagar och principer (se t ex. Capra,1997). Men 

därmed är inte sagt att all vetenskap måste bedrivas på samma. Ju mer jag lär mig desto mer 

ser jag och många forskare med mig hur saker och ting oundvikligen hör ihop; en erfarenhet 

som med åren har blivit en oundviklig systemteoretisk ståndpunkt. Trots att vår fysiska och 

biologiska verklighet är så central måste man också ställa sig frågan huruvida det verkligen är 

värdefullt att kvantifiera allt för att sedan kunna mäta och uttrycka verkligheten—den yttre 

eller den inre—matematiskt. Statistik är inte ett självändamål utan ett medel, lika litet som 

kvalitativa tolkningsprinciper inte kan utgöra mål i sig utan måste förbli redskap i Det Stora 

Äventyret. Eller för att uttrycka det som alla science fiction-entusiaster kanske skulle göra ”to 
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go where no man has ever gone before,” nämligen att upptäcka och kartlägga det för oss ännu 

okända i stort och i smått vare sig det gäller grundforskning eller tillämpad forskning.  

 

Låt mig ge ett märkligt exempel på hur galet det kan bli när dogmatik och fördomar 

galopperar blint och oreflekterat i den vetenskapliga världen. 

 Under många år har jag suttit som chefredaktör för en internationellt ledande 

vetenskaplig tidskrift baserad i Oxford. Med posten kom manuskript från hela världen som 

forskare förstås önskade se publicerade. Alla manuskript går igenom en serie oberoende 

granskningar innan de antas eller refuseras. Som chefredaktör hade jag efter att ha tagit 

kollegers bedömningar och kommentarer i beaktande att fälla det slutliga avgörandet och 

meddela författaren om studien skulle publiceras eller ej. I det senare fallet måste jag bifoga 

en noggrann förklaring till beslutet.  

Efter ett par års arbete började jag se ett mönster i hur mina medarbetare världen 

över arbetade och vilka grunder de hade för att bedöma en artikel som vetenskapligt värdefull 

eller vetenskapligt värdelös. I princip gällde följande: En studie som saknade statistiska 

beräkningar och mätningar ansågs ofta ovetenskaplig och intetsägande. En studie som byggde 

på mätvärden och statistisk bearbetning däremot bedömdes nästan ofelbart som vetenskaplig 

och värd att publiceras; och förvånande nog ofta oberoende av om författaren förstått sig på 

viktiga aspekter som urvalsprinciper och förutsättningar för olika statistiska prövningar eller 

ej. Detta kunde jag naturligtvis inte tolerera inom ramen för vad tidskriften hade för avsikt att 

åstadkomma. Vetenskap är större än dogmatik! Statistisk ekvilibristik garanterar knappast 

vetenskaplig stringens. Jag fick emellertid intrycket att alla respekterade denna typ av 

tillvägagångsätt automatiskt och ofta utan att förstå vad författaren till artikeln faktiskt hade 

gjort (eller inte gjort som han/hon borde ha gjort). De kvalitativt baserade studierna däremot 

bedömdes ofta också per automatik. Allt utan besiffrade variabler klassades oreflekterat som 

”ovetenskapligt flum”. Det tolererade jag naturligtvis inte heller. 

 

Vad som bedöms som vetenskapligt är beroende inte bara av vetenskapsfilosofiska kriterier 

utan också av socialdynamiska faktorer och en forskares personlig läggning (Johnson et al., 

1988; Persson, 1999). När någon alltså anklagar en mer kvalitativt baserad forskning för att 

vara ”flummig och ovetenskaplig” eller anklagar en mer kvantitativt baserad forskning för att 

vara ”verklighetsfrämmande och rigid” speglar inte denna kritik bara epistemologiska 

övertygelser utan också identitet, självbild, personlighet och social position i bästa 

darwinistiska anda med revirbevakning och dominansbeteende (Barnard & Burke, 1979). I 
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detta ljus är det ganska intressant att se att den kvalitativa metodik som mest röner en ökande 

respekt i det läger som hittintills kritiserat kvalitativ forskning är Grounded Theory (Henwood 

& Pidegon, 1992). Ingen annan kvalitativ metodik är mig veterligt så pass komplex, 

arbetskrävande och har en arbetsgång så strikt och välformulerad. Kanske går därför mönstret 

igen även här: metodiken är komplex därför är den också ”vetenskaplig”—ett antagande som 

som bekant går emot vetenskaplig praxis i sig där det enklare skall ha företräde om det finns 

tillgängligt och fungerar lika bra. 

 Med andra ord, det torde vara omöjligt att dela in vad som är vetenskap eller 

inte efter vilken typ av data som ligger till grund för en studie! Inte heller utgår alltid 

etablerade forskare ifrån faktiska förhållanden när en undersökning skall bedömas värdefull, 

överflödig, vetenskapligt korrekt eller vetenskapligt inkorrekt. Kriteriet för en sådan 

bedömning blir också delvis ett socialt omdöme där korrekt bedömning snarare står i 

förhållande till bedömarens personliga integritet snarare än hans eller hennes akademiska 

status.  

Hur skall man då bedöma kvalitet i forskning? Medan det kan vara svårt att 

komma ifrån den akademiska världens egocentricitet och revirförsvar (Greenwald, 1980), kan 

ett bedömningsparadigm som åtminstone delvis gör distinktionen kvantitativ/kvalitativ  

meningslös vara på sin plats. Ett sådant finns och har vunnit viss terräng, nämligen ett så 

kallat naturalistiskt paradigm (Guba & Lincoln, 1981; 1982), som intressant nog har en 

statistiker som sin upphovsman.   

 

Validitet, reliabilitet och det naturalistiska alternativet 

Den här boken har hela sin upprinnelse i de svårigheter som jag under årens lopp sett att 

många studenter demonstrerar i sina akademiska uppsatser på olika nivåer. Flera av dessa 

problem har redan avhandlats men två viktiga återstår, nämligen validitet och reliabilitet. Man 

kan förstå att det uppstår viss förvirring även vad dessa begrepp anbelangar eftersom till och 

med etablerade forskare insisterar på att fortsätta använda dessa för kvalitativt orienterad 

forskning mycket märkliga begrepp (t ex. LeCompte & Goetz, 1982; Hammersley & 

Atkinson; 1983; Kirk & Miller, 1986; Bryman, 1988;  Hammersley, 1990; Kullberg, 1996). 

Alla studenter får i en metodkurs lära sig följande formella definitioner på dessa begrepp 

(nedan enligt Smith, 1975): 

 
Validitet definieras som den grad till vilken en forskare verkligen har mätt det han eller 

hon avsåg att mäta. 
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Reliabilitet definieras som den grad till vilken en mätning är konsekvent; det vill säga att 

flera oberoende mätningar av samma fenomen skall ge liknande eller samma resultat. 

 

Jag har sett många kvalitativt orienterade studentuppsatser som liksom en brasklapp i sina 

projekt slängt in ett konstaterande att ”reliabiliteten är hög” och inte sällan dessutom ”vi anser 

att vi även har validitet i undersökningen.” Inget mer. Det gör dessa tillägg i uppsatser och 

avhandlingar tämligen meningslösa. Handledare har säkert påpekat hur viktiga dessa begrepp 

är men det är sällsynt att studenter lyckas beskriva dem på ett sätt som faktiskt bidrar till en 

bättre och mera trovärdig studie. Man lär sig begreppen men sällan vad de representerar i 

handling. Dessutom är det min erfarenhet att dessa hänsyn i uppsatserna ofta är efter-

konstruktioner. Olika aspekter av forskningskvalitet måste ju tänkas igenom innan 

datainsamling och analys och kanske i viss mån under pågående studie allteftersom man gör 

vissa erfarenheter. Annars har man ju ingen möjlighet att påverka tillvägagångssätt och 

hantera problem som kan uppstå på vägen. 

 Jag behöver knappast påpeka att man i en kvalitativt orienterad studie som regel 

inte mäter alls (vilket inte  behöver betyda att man inte inkluderar kvantitativa aspekter i 

projektet). Mätkvalitet har sitt ursprung i behovet av att på olika sätt uppskatta 

tillförlitligheten i variabler och konstrukter för statistika bearbetningar med slutmål att man 

med acceptabel säkerhet skall kunna predicera (förutsäga) en händelse, ett förlopp eller ett 

fenomen på basis av sannolikhet. Märk att denna så kallade prediktiva validitet dessutom 

endast är en typ av kvalitetskriterium för kvantitativt orienterade studier.  

 Fenomenologer, Grounded Theory-forskare med flera är inte ointresserade av 

stringens. Tvärtom! Som vi har sett är kontrollsystem ibland inbyggda i metodiken självt. 

Begreppet mättnad till exempel i Grounded Theory. Om man verkligen uppnår den, torde 

detta vara en garant för att en viss ide eller kategori verkligen är förankrad i datamaterialet 

och representativ för det sammanhang man studerar med utgångspunkt från sina 

problemformuleringar. Även om forskningskvalitet kan gestaltas på många olika sätt är det 

generellt sätt i högsta grad av vikt att den tolkade verklighet man beskriver eller återskapar 

med utgångspunkt från sina data skall ge en så sann bild som möjligt av svaren på de frågor 

man ställt. Det är alldeles uppenbart att det är olämpligt att man talar om begreppen validitet 

och reliabilitet eftersom dessa formella definitioner är helt väsensfrämmande i och 

bokstavligen inkompatibla med ett ordtolknings- eller upplevelsetolkningssammanhang. 

Ingenting har ju mätts eller skattats i en traditionell och naturvetenskapligt orienterad mening. 
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Det är bättre att nyttja till exempel följande fyra kvalitetskriterier, som alla brukar gå under 

beteckningen naturalistiskt paradigm: Trovärdighet, passform, reproduktivitet och 

kontextrealism. 

 

Alltså, alla forskare är (förhoppningsvis) intresserade av att i sin forskning inkludera lämpliga 

kvalitetssäkrande åtgärder. I kvalitativt orienterade ansatser lämpar sig knappast olika typer 

av statistiska koefficienter som på ett eller annat sätt meddelar forskaren att han eller hon är 

på rätt väg och verkligen har idagalagt ett reellt fenomen och inte gör sig skyldig till så 

kallade Typ I-fel (förkastar en hypotes som faktisk är sann) eller Typ-II fel (accepterar en 

hypotes som faktisk är falsk). Det är av oerhörd vikt  att inte heller studerade ord eller 

upplevelser faller för motsvarande fällor, nämligen att forskaren reifierar och läser in i ett 

material sådant som inte finns där, eller gör motsatsen: missar eller struntar i sådant som finns 

i materialet och som har relevans för de forskningsproblem man utreder. I båda fallen blir 

slutresultatet oacceptabelt eftersom det knappast är representativt för det sammanhang som 

har studerats. För data av icke-numerisk art finns också väldefinierade kvalitetskriterier med 

samma syfte som begreppen reliabilitet och validitet men som tar hänsyn till typen av 

insamlade data. Guba och Lincoln (1981, s. 104) gör följande talande och tydliga jämförelse 

mellan de olika aspekterna av traditionell naturvetenskapligt orienterad  och en alternativ mer 

anapassad kvalitetskontroll  (engelska orginaltermer inom parentes): 

 

 
Kvalitetsaspekter Tradionella termer Naturalistiska termer 
 
Sanningshalt  Intern validitet  Trovärdighet 
(Truth value)  (Internal validity) (Credibility) 
 
Tillämpbarhet  Extern validitet Passform 
(Applicability)  (External validity) (Fittingness/transferability) 
 
Konsekvens  Reliabilitet  Reproduktivitet 
(Consistency)  (Reliability)  (Auditability/dependability) 
 
Neutralitet  Objektivitet  Kontextrealism 
(Neutrality)  (Objectivity)  (Confirmability) 
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Trovärdighet 

Är dina insamlade data verkligen i överensstämmelse med verkligheten?  Hur vet du till 

exempel att frågor du har ställt i en intervju har besvarats sanningsenligt av respondenten? 

Eller i ett sammanhang där du har observerat en miljö, en process, ett skeende och så vidare, 

hur vet du att det du ser är typiskt för sammanhanget och inte i själva verket ovanligt eller rent 

av unikt? 

 ”Jag skickade ut min intervjuguide till responderna i förväg,” hör jag 

regelbundet studenter säga till mig med viss stolthet i rösten, fullt övertygade om att detta 

tilltag gör examensarbetet bättre. ”Vi ville att respondenterna skulle få god tid på sig att tänka 

igenom frågorna och kunna svara väl,” lägger de till och hoppas på min berömmande 

entusiasm. Denna uteblir dessvärre eftersom de i brist på erfarenhet inte har koll på hur 

individer oftast fungerar i vissa situationer. Medan deras uppsåt naturligtvis är gott enligt 

principen ”så rätt du tänkt men så fel det blev” har ovana forskare en något naiv övertygelse 

att en ställd fråga alltid kommer att besvaras med samma entusiasm som de själva har samt att 

respondenterna verkligen kommer att lägga ner sin själ i att vara sanningsenliga och i allt 

tillmötesgående. Problemet är emellertid inte att en respondent nödvändigtvis är ovillig. Det 

är snarare så att det finns socialdynamiska processer i rörelse som respondenter sällan är 

medvetna om själva, men som ändå påverkar hur de svarar på en fråga eller hur de beter sig i 

en situation där de blir observerade.  Intervjuaren och/eller observatören påverkar miljön 

genom sin blotta närvaro. 

 Medan man har en forskningsetisk skyldighet att tala om för en respondent vad 

en intervju rör sig om—de måste ju kunna ta ställning till om de vill delta eller ej—så är det 

sällan en god ide att presentera alla frågor man vill ställa i förväg därför att respondenten till 

en del – kanske till och med till en övervägande del – konstruerar idealsvar. Tänk dig själv en 

anställningsintervju där du är den som söker ett jobb som du verkligen skulle vilja ha. Du 

presenteras med en mängd frågor som är tänkta att utröna huruvida du är lämplig eller mindre 

lämplig för det aktuella jobbet. Vilken är din strategi när du svarar på frågorna? Med stor 

sannolikhet försöker du framstå som så lämplig som möjligt för jobbet och du svarar på 

frågorna med utgångspunkt ifrån hur du tror att de vill att du skall svara. Din utgångspunkt är 

nog inte att du presenterar dig som du uppfattar och känner dig själv i full utsträckning. Du 

presenterar vissa utvalda delar som framställer dig i en särskilt positiv dager och tonar ned 

andra aspekter som du misstänker skulle kunna ge en negativ bild av dig. Vi fungerar alla på 

detta sätt och det kallas med en teknisk term för self-serving bias—en som regel omedveten 

distorsion i beskrivningen av oss själva som varierar beroende på situationen.  
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Om du alltså lämnar ut alla dina frågor i förväg ger du respondenterna chansen 

att tänka igenom i förväg hur de bäst skall svara på frågorna för att framstå så fördelaktiga 

som möjligt. Detta är naturligtvis ett problem även i en vanlig intervju, men om frågorna ställs 

först då är det mer sannolikt att svaren blir spontana eftersom tid för konstruktion av svaren 

inte ges. Men det finns kategorier av individer i yrkes- och samhällsliv vars uppgift det är att 

alltid framhålla en viss synpunkt och att alltid rikta svar på frågor så att det sammanhang de 

representerar alltid framstår som i huvudsak positivt: presstalesmän- och kvinnor, politiker, 

företagsrepresentanter, intresseorganisationer med mera (se t ex. Hertz & Imber, 1995). För 

att intervjua denna typ av individer måste forskaren ha lagt upp en mycket genomtänkt 

strategi för att vara säker på att svaren på frågorna stämmer med personen snarare än med 

företagets policy eller det politiska partiets ideologi. Denna strategi skall redogöras för i 

studien! 

 Likaså, tänk dig att du utför en viss syssla på en arbetsplats och du får reda på 

att du kommer att bli observerad av en av dina chefer under en viss eftermiddag. Hur reagerar 

du? Det beror på vilket syfte chefen har med sin observation, men du kommer att reagera; det 

vill säga du kommer att förändrar ditt beteende. Förmodligen gör du din syssla ännu 

effektivare, och chefens uppfattning av vad du gör blir knappast representativ för hur du utför 

uppgiften i vanliga fall. Med andra ord, chefens enda observation av dig motsvarar inte 

verkligheten. För att denne skall kunna se vad du verkligen gör och hur måste han eller hon 

antingen vara dold och du själv ovetande om att du blir observerad (vilket i sig är föremål för 

en etisk debatt i samhällsvetenskaperna). Eller också observerar chefen dig så pass länge eller 

så många gånger att du vänjer dig och omedvetet återgår till hur du vanligen beter dig. Först 

då blir det möjligt att beskriva ditt normalbeteende.  

 

Det är denna typ av hot mot dina data som begreppet trovärdighet handlar om. Du är alltid 

skyldig som forskare att vinnlägga dig om att dina data är så korrekta som möjligt. Likaså är 

du skyldig att redogöra för vilka åtgärder du vidtagit för att kunna säga att dina data är 

trovärdiga. Ett sätt att pröva detta på är att låta studiens deltagare läsa dina nedskrivna 

intervjuer och/eller din analys av materialet; en strategi som tidigare omnämndes som social 

validering (Kazdin, 1977). Det finns emellertid tillfällen när denna typ av validering inte är 

tillrådlig. Det beror på typen av studie, vilka frågor du söker svar på och kanske vem du 

intervjuar eller observerar. Om dina analyser mynnar ut i något som kan uppfattas 

ofördelaktigt för respondenten eller det studerade sammanhanget blir social validering mer 

tveksamt. Likaså om din studie behandlar aspekter av beteenden eller processer som individer 
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inte nödvändigtvis är medvetna om själva är denna typ av kontroll meningslös. En individ kan 

ju knappast ha en uppfattning om beteenden man inte vet om att man ger uttryck för!  

Jag har själv gjort misstaget att använda social validering vid illa valt tillfälle.  

Jag studerade för några år sedan en synnerligen despotisk konsertorganist som undervisade 

blivande organister vid en känd brittisk musikhögskola (Persson, 1996b). Han var synnerligen 

kompetent som musiker men socialt skygg (schizoid) och ganska despotisk i vissa avseenden. 

Hans studenter både älskade och hatade honom på samma gång. Faktum är att alla hans 

studenter hade en tämligen konfliktfylld och motsägelsefull relation till honom. Efter tre 

veckors observationer av undervisningen visade jag honom mitt renskrivna 

observationsprotokoll. I naiv iver undanhöll jag honom intet. När jag en vecka senare fick 

tillbaka protokollet med kommentarer över sådant han menade var missuppfattningar, var 

större delen av protokollet överstruket med rödpenna. Han menade att jag missuppfattat det 

mesta. Vad gör man i en sådan situation? Jag lämnade faktiskt hans kommentarer utan åtgärd! 

Jag hade även andra källor att jämföra med som bestyrkte mina observationer och slutsatser. 

Reaktionen var oförutsedd men bekräftade egentligen vad andra informanter redan meddelat 

mig. I efterhand har jag insett att jag av etiska skäl inte borde att delgivit honom protokollet 

över huvud taget. Organisten glömde inte heller att han fått rätta mitt protokoll, utan frågade 

därefter flera gånger om jag hade ”rättat mina misstag.”  Han begärde att få se det igen och då 

korrigerat. Situationen blev till ett dilemma, både forskningsmässigt och etiskt. Jag löste mitt 

oförutsedda problem genom helt enkelt skriva en särskild sammanfattning av mina intryck 

under de tre veckorna; en sammanfatting som var starkt redigerad, absolut inte osann och inte 

eller konstruerad men utan mycket av mina kritiska funderingar, bara för att gå honom till 

mötes. Organisten lät sig lyckligtvis nöjas med detta. Det ursprungliga protokollet behöll jag 

emellertid ograverat men för mig själv för vidare analys, för att sedan på sedvanligt sätt göra 

respondenten helt anonym och oidentifierbar i den skrivna rapporten, som på ett trovärdigt 

sätt återberättar vad jag observerade. 

 

Man hamnar som forskare i sociala sammanhang förr eller senare i sådana bryderier som jag 

just beskrivit; situationer för vilka inga läroböcker någonsin kan förbereda en (Hirsch, 1995). 

Då har man att ta ställning till forskningsetiska principer och att väga dessa mot datakvalitet 

och värdet av studien. I fall där social validering baserade på deltagarnas feedback är tveksam 

kan det vara bättre att diskutera ett materials trovärdiget med en annan forskare istället. 

För att öka trovärdigheten i en studie i övrigt föreslår Guba och Lincoln (1982) 

att man vistas tillräckligt länge i en forskningskontext, kontinuerlig observation och 
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medvetenhet att allt kan ha betydelse för projektet, jämförande av olika typer av datakällor 

(triangulering) samt diskussioner med andra forskare kolleger och experter som inte finns just 

där forskningen pågår (peer-debriefing).  

 

Passform 

Naturvetenskapligt orienterad forskning är som bekant i regel ute efter att studera och 

definiera fenomen som är generella; resultat som beskriver alla individer eller åtminstone en 

större väl definierad grupp av individer. Nästan av tradition och ohejdad vana har den 

vetenskapliga världen—felaktigt—sett kvalitativ forskning som motsatsen! Det är självklart 

så att även en kvalitativt orienterad studie kan vara ute efter att beskriva något allmänt och 

generellt även om detta ställer enorma krav på forskaren i arbetsinsats. Det finns en anledning 

till att Statistiska centralbyrån eller andra oppinionsmätare ställer mycket precisa frågor, som 

är enkla och svaren har redan givna valmöjligheter. Sådana frågor (forced-choice, som det 

brukar heta), som ställs till kanske flera tusental slumpvis utvalda individer får oss ofta också 

att känna oss liksom inträngda i ett hörn. De valmöjligheter vi får att besvara frågan med 

stämmer inte helt överens med vår egentliga uppfattning! Denna extra information som vi inte 

tillåts ge är statistiska mätningar som regel ointresserade av. Informationsförlusten är så att 

säga inberäknad i strategin. Men den kvalitativt orienterade forskaren är verkligen intresserad 

av den där extra informationen som en opinionsmätare väljer bort. Den kan ju nyansera våra 

åsikter och attityder och ge en betydligt mer verklighetsförankrad bild av t ex det politiska 

landskapet än vad någonsin en rundringning med standardiserade svarsalternativ kan göra. 

Faktum är att en kvalitativ ansats förmodligen är det bättre valet i den typen av studier. Men 

ett genomförande faller ofta på sin egen praktiska orimlighet. Man kan inte grundligt intervjua 

tusentals individer eller t o m en hel befolkning. Men man kan ändå planera sin strategi så att 

man faktiskt kan presentera ett utfall som har något att säga inte bara om ett ställe och en 

situation utan kan ha något av substans att säga även i en mer generell mening.  

Det naturalistiska paradigmet talar därför om passform eller det något mera 

otympliga begreppet överföringsbarhet (transferability); det vill säga, hur väl passar dina 

resultat från en viss forskningskontext in även i andra liknande sammanhang? Nyckeln till att 

göra detta möjligt är, precis som för den kvantitativt orienterade forskaren, att göra ett 

representativt urval av deltagare, fenomen eller sammanhang. Passformen står i proportion till 

hur väl man lyckas med detta. Inte alla studier med en mer kvalitativ inriktining har förstås 

denna ambition. Men om du vill kunna säga något som avser mer och fler än de som deltagit i 

studien, måste du också redogöra för passformen och hur du gick till väga för att göra denna 



 79 

möjlig. Representativitet kan också gälla ett avgränsat fält; ett företag, en skola, en subkultur 

som man önskar studera. Då gör man urvalet ur dessa sammanhang (purposive sampling) 

 

Reproduktivitet 

En god tumregel är att andra forskare skall kunna ta hand om dina insamlade data och enligt 

dina redogjorda analytiska riktlinjer komma fram till ungefär samma resultat som du gjorde i 

din egen analys. Du känner säkert igen resonemanget efter den tidigare genomgången av 

begreppet reliabilitet. Men för att särskilja det per definition uppmätta från det ord- eller 

upplevelsebaserade föreslår Guba och Lincoln (1981; 1982) att ett annat begrepp bör nyttjas; 

ett som jag har valt att översätta till reproduktivitet (Auditability/Dependability). Man hade en 

taxeringsgranskning i baktanke när man myntade de engelska begreppen. Vi är alla 

skattemässigt redovisningsskyldiga inför myndigheterna. Somliga med osedvanliga avdrag 

eller extraordinära yrkanden kan mycket väl bli föremål för en särskild granskning varvid allt 

relevant material måste kunna redovisas. Skatteintendenten rekonstruerar din ekonomi enligt 

de uppgifter du har lämnat för att se om de stämmer med den verklighet som 

skattelagstiftningen gör gällande. I överförd bemärkelse skall andra forskare kritiskt kunna 

rekonstruera, eller reproducera, ditt forskningsprojekt med utgångspunkt från de uppgifter du 

har lämnat i den skrivna rapporten, uppsatsen, artikeln eller avhandlingen. Märk att precis 

som att en deklaration eller redovisning kan underkännas av myndigheter och revisorer, kan 

även ditt forskningsprojekt underkännas om du inte lämnar alla de uppgifter som behövs för 

att kunna bedöma dina resultat; förstå varifrån de kommit och kunna vara säker på att de är 

trovärdiga. 

 

Det finns naturligtvis undantag även för detta reproduktivitetskriterium. Det är ju inte alla 

fenomen eller händelser som kan upprepas. De är unika och måste studeras just då och på de 

villkor som står till forskarens forfogande utan en lång framförhållning och en genomtänkt 

planering (sk. Critical incident-forskning). En naturkastrof till exempel, som i skrivande stund 

tragiskt nog har hemsökt en stor del av Sydostasien och har lämnar efter sig en ohygglig 

förödelse och ofattbart lidande, är ju oplanerad och ännu så länge endast delvis förutsägbar. 

Men det finns många aspekter kring en sådan fruktansvärd händelse som det kan vara viktigt 

att studera för att bättre kunna förstå individers reaktioner och beteenden, vilka i sin tur senare 

kan utgöra underlag för hur man bäst kan hjälpa både materiellt, medicinskt och psykologiskt 

vid andra katastrofer (jmfr Pennebaker & Harber, 1991). Men märk att även om inte 
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reproduktiviteskriteriet är tillämpbart här fråntar det inte forskaren kravet att ändå redovisa så 

mycket information som möjligt så att förhoppningsvis reifikation kan uteslutas. 

 

Kontextrealism 

Vetenskap och objektivitet är två termer som blivit traditionella parhästar i folks allmänna 

medvetande. En forskare skall vara objektiv heter det. Inom ramen för ett experimentellt 

paradigm nyttjar man ansträngning och budget till att bekämpa subjektiviteten, så att denna 

inte på något sätt skall kunna störa ett försök och dess resultat. Objektivitet definieras som det 

som existerar oberoende av den mänskliga sinnevärlden, och i forskning som en ansats vilken 

inte är föremål för subjektiv förståelse eller en tolkningsmässig distorsion (Reber, 1985). Att 

det knappast är möjligt för en levande varelse med ett själs- och känsloliv att vara helt 

objektiv har övertygande påtalats av feministiska vetenskapsfilosofer (Fox-Keller, 1985) och 

andra (t ex Chalmers, 1978; 1990). Ett bättre uttryck är neutralitet eftersom det är detta man i 

bästa fall åstadkommer snarare än full objektivitet. Det naturalistiska paradigmet använder i 

min översättning begreppet kontextrealism (Confirmability). Det begrepp som Guba och 

Lincoln (1981; 1982) har valt skulle rent språkligt ha översatts till bekräftningsbarhet, som är 

en lika märklig konstruktion på svenska som det originalet är på engelska. Det är nämligen 

inte helt enkelt att se vad det är i en forskningsansats som faktiskt skall ”bekräftas”, med 

utgångspunkt från vad begreppet står för. Begreppet innefattar synen på forskaren och det 

faktum att denne inser det omöjlig att vara helt objektiv. Den naturalistiske forskaren är 

snarare medveten om sin subjektivitet. I den mån neutralitet är nödvändig för ett visst projekt, 

strävar forskaren att medvetet kontrollera sin påverkan på forskningssammanhanget så att 

denna blir minimal. Guba och Lincoln påpekar att de eventuella brister som ett avkall på 

absolut objektivitet ger, väl uppvägs av övriga i paradigmet ingående strategier för att i 

slutändan erhålla ett trovärdigt och tillförlitligt utfall. 

 Mot denna bakgrund valde jag att snarast tolka orginalbegreppet och översätta 

det till kontextrealism, vilket antyder att forskaren arbetar med sin subjektivitet snarare än 

emot den. Detta kan i sin tur erbjuda bättre flexibilitet i fält och gör det sannolikt ofta lättare 

att på ett mera naturligt sätt närma sig och samtala med individer i forskningssammanhanget 

och därmed få mera trovärdiga data (Persson, Pratt & Robson, 1992), Med andra ord 

forskarrollen i ett naturalistiskt paradigm är inte verklighetsfrämmande för den kontext man 

studerar. Den följer mer eller mindre principen ”lika barn leka bäst” (eller bättre på engelska: 

”when in Rome, do as the Romans do”). Det finns emellertid gränser för hur ”icke-neutral” en 

forskare kan bli. Du kan aldrig agera på ett sådant sätt att du medvetet påverkar utveckling 
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eller händelseförlopp i en studerad kontext. Att vara öppen och flexibel innebär inte att ge 

avkall på anledningen till att man studerar en viss sak. Man får inte glömma sin forskarroll 

och den etik som denna kräver samt det ansvar man har för att göra en i allt trovärdig och 

tillförlitlig studie. Faran för en forskare som bedriver sociala studier i fält är alltid att man blir 

en del av skeenden och händelser på ett sådant sätt att man tappar kontrollen över 

forskarrollen och blir, som man säger, en inföding (Bryman, 1988). Risken är särskilt stor när 

man har vunnit acceptans av dem man studerar och det uppstår en konflikt mellan olika 

fraktioner på platsen. Du förväntas som forskare att välja sida—bli en av dem—för att kunna 

bibehålla den givna acceptansen. Väljer man då läger, som kan vara nog så frestande 

beroende på konfliktens art, är projektet sannolikt förlorat eftersom du plötsligt är med och 

påverkar ett sammanhang aktivt. Du fabricierar därefter dina egna data.  

Hur påverkar principen om kontextrealism din rapport? Jo, liksom 

hermeneutikerna har som princip, så bör även du i någon mån redogöra för hur du hanterade 

subjektiviteten och hur din forskarroll gestaltade sig. 

 

 

 

Universitets- och högskolelivet 
 

I den akademiska världen beskyddar vi våra illusioner 
lika hätskt som vi försvarar vårat rykte 

 
I den akademiska världen anses det viktigare  

att diskutera problemen snarare än att göra någonting åt dem 
 

Många vetenskapliga upptäckter sker oplanerat, som av en händelse, 
 och är inte alls en del av den grandiosa forskningsplanen 

 
Ett riktigt universitet är ett där ömtåliga ideer får växa till sig 

 
Ur College Professoring av Kolstoe (1975) 
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