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Grundad teori skulle kunna beskrivas som en teori omkring vetenskaplig metod för att
generera kunskap och teori. Den har sitt ursprung i studier inom området socialt vetan-
de, vård och omsorg. För upphovsmännens, Barney Glasers och Anselm Strauss’, del
rörde deras gemensamma empiriska undersökningar på sextiotalet döden och döendet.
Det ursprungliga offentliggörandet av deras sammanhängande teoretiska tänkande ägde
rum 1967.1  Denna artikel behandlar i någon mån grundad teori i allmänhet och dess
förhållande till tillämpningar inom biblioteks- och informationsvetenskapen samt i syn-
nerhet den missämja om tankekonstruktionen som har uppstått mellan de ursprungliga
upphovsmännen. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg gjorde 1994 en genomgång av grun-
dad teori och jag har hämtat åtskilligt från dem.2

Ursprung

Rötterna till grundad teori kan sökas i de båda upphovsmännens bakgrund. Strauss hade
sin utbildning från Chicago och hade alltså bagaget från Chicagoskolan och John Dewey
med sig till Kaliforniens universitet i San Francisco och till grundad teori. Han hade
haft Herbert Blumer som handledare för sin magisteravhandling.3  Blumer hade i sin tur
haft George Herbert Mead som lärare. Glaser å sin sida hade haft sin utbildningserfa-
renhet från Columbia-universitetet i New York och förde med sig en tradition från Paul
Lazarsfeld med nydanande statistiska bearbetningar av samhällsvetenskapliga resultat.
Symbolisk interaktionism tillsammans med statistisk positivism framstår sålunda som
de viktigaste idémässiga förebilderna.4

Tillkomsttiden är intressant. Positivismen som den rena läran befann sig under at-
tack från flera håll. Redan 1961 hade Frankfurtskolan – med kritisk teori – startat
positivismstriden. En sådan forskare som Bourdieu har uppfattat Lazarsfeld, Talcott
Parsons och Robert Merton som (den positivistiska) renlärighetens banérförare.5

I beskrivningar, som inriktar sig på symbolisk interaktionism, framstår ofta grundad
teori som en specialvariant, så stort uppfattas ofta det inslaget vara i grundad teori. Det
kan också vara så att grundad teori kan ha gett symbolisk interaktionism förnyad livs-
kraft. Sambandet mellan symbolisk interaktionism och grundad teori gäller kategorier
som pragmatism, idiografisk forskning, kvalitativ metod, exploration, sensiterande be-
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grepp, social handling, kognitiva symboler, empirinärhet och stegvis induktion från
empirin. Det är alltså ganska mycket.

• Pragmatism gäller frågan om social nytta, social kontroll som resultat. Den blir ett
sanningskriterium för forskningen. Det gällde att hålla sig så nära den praktiska,
empiriska verkligheten som möjligt.

• Idiografisk forskning med rötter i humaniora föredras framför nomotetisk kun-
skap från naturvetenskaperna. Forskningen studerar enskilda fall snarare än mas-
sor med fall. Idiografiska studier inriktar sig på intensivstudier av unika skeenden.
Verstehen är ett begrepp som hör till genren.

• I grundad teori är det kvalitativ metod som är normen snarare än kvantitativ. Kvan-
titativa undersökningar kan göras i förberedande syfte men anses mindre viktiga.
Operationalism inom samhällsvetenskap misshandlar vetenskapliga begrepp och
innebär en reduktion till mätprocedurer. Statistisk analys hamnar i en dubiös da-
ger.

• Exploration erbjuder flexibla metoder för datainsamling; principer för urval kan
revideras successivt. En kombination med inspektion reviderar och utfyller preli-
minära begrepp.

• Sensiterande begrepp skiljer sig från naturvetenskapens fixa semantiska enheter.
Koncept i omvandling tjänar som riktmärken och vägvisare och inte som de defi-
nitiva begreppens järnstaket. Betydelsen av sensiterande begrepp kan tydligt ur-
skiljas hos upphovsmännen till grundad teori bland annat i uttrycket “theoretical
sensitivity”, särskilt hos Glaser.6

• Den sociala handlingen är en mikroprocess, som är interaktiv, relaterande mellan
aktörer. Det är symboler som förmedlas mellan aktörer. Det som är intersubjektivt
är centralt.

• De kognitiva symbolernas innehåll är kunskapsmässigt. Emotionella inslag i
meningsuppbyggnaden är mindre betydelsefulla.

Empirinärhet innebär induktion från vardagsverklighetens symboliska interaktioner
i två steg. Först ett empatiskt intensivstudium av en begränsad mängd empiri – ‘sympatisk
introspektion’, därefter ‘komparation’ i samband med en utvidgning av empiribasen.
Inflytandet från statistisk analys, från Columbiauniversitetets statistiskt, kvantitativt
inriktade sociologer på grundad teori är påfallande med tanke på dess utsagt kvalitativa
huvudinriktning. Merton och Lazarsfeld nämndes vid namn redan 1967.7  Merton var i
sin tur lärjunge till Parsons (vid Harvard). Glaser hävdar i sin kontroversbok att det är
viktigt att lägga märke till att den analytiska metoden i grundad teori i stor utsträckning
härstammar från analytisk metod och induktiva kvantitativa analysprocedurer som
utvecklades vid Columbia universitetet på 1950- och 1960-talen.8
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Huvudinnehållet i grundad teori

Det rör sig om ett synsätt som fokuserar på upptäckt av teori, grundad teori och kvalitativ
forskning. Glaser skiljer på kvalitativ analys och kvalitativ forskning.9  En kvalitativ
analys kan bygga på kvalitativa och kvantitativa data men merendels den förra sorten.
Kvalitativ forskning använder knappast kvantitativa data. Däremot utesluter han inte
förekomsten av kvantitativ analys av kvalitativa data enligt Berelsons metod, dock
knappast inom ramen för grundad teori(?).10

Ett huvudsyfte från 1967 var att brygga över mellan ‘stora teorier’ och empirisk
forskning.11  I en postmodern tidsålder kan man känna igen sig i kritiken av de stora
berättelserna. Var och en kan skapa en teori. Testar man sin teori kan den modifieras
men inte förstöras. Thomas Kuhns idé om att en teori lever kvar om den inte ersätts av
en annan teori åberopas som stöd för grundad teori gentemot logiskt deduktivt tänkande.
Testning syftar till att fastställa en teoris tillämpningsområde.12  Det är alltså en teoretisk
mångfald som förespråkas. Man behöver inte nödvändigtvis hänga upp sig på storheter
som Marx eller Durkheim. Sådana formuleringar gör att associationerna kan gå till
Against method av Paul Feyerabend, någon som ju en B&I-vetare som Johan Olaisen
senare har anknutit till, men så långt tvivlar jag på att vare sig Glaser eller Strauss skulle
vara beredd att gå.13

Generering av teori är den stora poängen hos Glaser och Strauss. En samling
stringenta och sammanhängande metodregler formulerades. För mycket energi hade
lagts ner på verifiering ansåg de i 1967 års perspektiv med en udd mot Lazarsfelds
tradition vid Columbiauniversitetet. Det var kanske inget korståg mot verifiering men
den verifiering som utfördes skulle stå i genereringens tjänst.14  Den udd, som riktades
mot Chicagoskolan gällde i stället att tidigare kvalitativ forskning inte varit tillräckligt
rigorös och systematisk och även i det fallet menade de, att det fanns en överdriven
verifieringsfokusering. I polemik mot Robert Merton formulerade de sig sålunda:

His reasoning necessarily leads to the position that data should fit the theory, in
contrast to our position that the theory should fit the data.15

Induktion blev central för Glaser och Strauss. Logisk deduktion fick sina fiskar varma:
för mycket spekulation och svårigheter med testning. Denna urgamla motsättning har
fått nytt liv i detta sammanhang.16

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa data respektive metoder aktualiseras.
Ett enkelt sätt att beskriva Glasers och Strauss’ ståndpunkter är att säga att de helt enkelt
vänder på den positivistiska synen, som kan sägas hävda att kvalitativa metoder är ett
mindre viktigt supplement till kvantitativa metoder och att teorigenerering är ett mindre
viktigt preludium till teoriverifiering. De vill i stället fokusera på kvalitativa data då
dessa är mer lämpliga för att studera komplext sammansatta företeelser och processer.

[…] qualitative research is, more often than not, the end product of research within
a substantive area beyond which few research sociologists are motivated to move;
and because qualitative research is often the most “adequate” and “efficient” way to
obtain the type of information required and to contend with the difficulties of an
empirical situation.17
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Grundad teori har ett starkt pragmatiskt inslag. En teori skall vara praktiskt användbar.
Det är i själva verket ett teorikriterium.

The substantive theory must enable the person who uses it to have enough control in
everyday situations to make its application worth trying.18

Grounded formal theory is more trustworthy for consultations because both laymen
and sociologists can readily see how its predictions and explanations fit the realities
of the situation. […] Grounded formal theory, like substantive theory, earns the trust
of laymen and sociologists alike. Both consultant and consultee must have this trust
to work together (see chapter X).19

Glaser och Strauss finner sociologer vara fantasilösa när det gäller val av källor vilket
kopplas till verifikationsraseriet. Data måste inte produceras av forskaren själv. De
framhäver biblioteks- och arkivstudier samt dessutom skönlitteratur som
inspirationskälla.

Från data skapas kategorier. Proceduren kallas kodning. Kategorierna har i sin tur
egenskaper, så kallade ‘properties’. I kodningen hänförs data till en kategori. Kategorin
konstrueras från data. Kategorierna bör hämtas från aktörerna själva eller skulle i varje
fall kunna ha hämtats därifrån, och vara lättförståeliga för dem – ett empirinära arbetssätt.

Det är en utomordentligt petnoga procedur, särskilt i den tappning Strauss gett
tillsammans med Juliet Corbin.20  Den skulle bli alltför utrymmeskrävande att redogöra
för här.

Theoretical sampling is a means “whereby the analyst decides on analytic grounds
what data to collect next and where to find them.” “The basic question in theoretical
sampling is: What groups or subgroups of populations, events, activities (to find
varying dimensions, strategies, etc.)” does one turn to next in data collection. And
for what theoretical purpose? “So, this process of data collection is controlled by the
emerging theory.”21

I fråga om teoretiskt urval finns det två huvudsteg. Först minimerar man skillnaderna
mellan grupperna, därefter maximerar man skillnaderna. Minimering syftar till att snabbt
få fram grundläggande kategorier och deras egenskaper. Därefter undersöker man dem
i deras största möjliga vidd. I både den första och den andra processen använder man sig
av komparation. Man jämför incident med incident – den konstant komparativa metoden,
som man kallat den.

PM, promemorior, ‘memos’ spelar en viktig roll i analysprocessen. Hur går det till
att skapa en teori från ett antal kategorier? Man måste kontinuerligt skriva promemorior
om teoretiska idéer under kodningen särskilt om samband mellan kategoriernas
egenskaper. PM kan innehålla olika saker: sammanhängande text, grafik, diagram,
matriser, tabeller, bilder eller grafer av annat slag. Genom PM-skrivandet växer teorin
fram successivt.

Nyckeln till en teori kan hittas genom att identifiera en kärnkategori eller en modell,
ett centralt begrepp kring vilket övriga kretsar. En sådan är relaterad till många andra,
förekommer ofta i materialet, utvecklar teorin, anknyter till formell teori och tillåter
genom sina egenskaper maximal variation i analysen.
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Man kan rita diagram eller modeller över hur kategorierna är relaterade till varandra.
Med boxar och pilar kan man göra en grafisk skiss över hur de grundade kategorierna
hänger ihop. En teori av det slaget behöver inte bli så abstrakt som risken annars vore.
Ett finmaskigt nät kan utvecklas, en integrerad teori med sammanvävda kategoriegen-
skaper.

Man kan säga att substantiell teori utvecklas för ett
substantiellt, empiriskt område, medan formell teori
utvecklas för ett formellt, konceptuellt område.22

Det finns ett antal begrepp och förhållningssätt inom
grundad teori, begrepp som kampen gäller och som
framhålls ideligen från ömse håll. Här intill återges i över-
sättning en uppräkning av kapitelrubrikerna i Glasers kon-
troversbok från 1992, som nästan exakt svarar mot rub-
rikerna i Strauss’ och Corbins bok från 1990, en ordning
som alltså Glaser har följt.23  Rubriken på första kapitlet
svarar mot titeln på en av Glasers böcker.24  Det sista
kapitlet rymmer Glasers protest mot vad han anser vara
ett intrång på hans intellektuella rättigheter även inne-
hållande juridiska aspekter.

Kontroversen

Kontroversen mellan de ursprungliga upphovsmännen blommade ut 1992, när Glaser
offentligen tillkännagav sitt missnöje med Strauss’ och Corbins arbete från 1990.25  De-
ras bok Basics of Qualitative Research är inte grundad teori enligt Glaser. Det som
framställs där har han kallat “preconceived, forced conceptual description”26  respek-
tive “full conceptual description”.27  Glaser har menat, att han med arbetet Basics of
Grounded Theory Analysis har avhjälpt den urspårning av grundad teori som Strauss
och Corbin har gjort sig skyldiga till och karakteriserar förhållandet till felstegen så här:

It sets grounded theory back on course, based on the fundamental analytic ideas
which spawned its beginning, which are totally ignored in Basics of Qualitative
Research, such as emergence, relevance, processing of problems, correct logic of
induction, cutting down on a plethora of rules which hamper creativity, the true
nature of the generality produced by the grounded theory method and of its
hypotheses, the underlying logic of matrix analysis and core variable, proper criteria,
elaboration analysis, reason analysis, density, the underlying logic of saturation,
little logics, how to relate grounded theory to reading other theories, the underlying
logic of sorting, integrating categories and concepts, the difference between
substantive codes and theoretical codes, the relationship between memos, writing
and rewriting, the interchangability [sic!] of indices and index or concept construction,
the difference between constant comparison, standard comparison and summation
index construction, the proper use of dimensions for the substruction and reduction
of types through property space analysis, different types of theory through conceptual
levels of generality for the generation of theory, and many more underlying ideas
that went into the previous work on grounded theory.

Teoretisk sensitivitet
Litteraturanvändning
Öppen kodning
Tekniker att öka teoretisk

sensitivitet
Axialkodning
Selektiv kodning
Process
Villkorsmatris
Teoretiskt urval
PM
Skrivande
Kriterier för att bedöma

grundad teori
Intellektuell egendom
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It is vital to note that the fundamentals of Grounded Theory, the underlying
analytic methodology, are in very large measure drawn from the analytic methodology
and procedures of inductive quantitative analysis laboriously discovered by
researchers and students in the Department of Sociology and the Bureau of Applied

Social Research at Columbia University in the 50’s and 60’s.28

Allvaret i kontroversen är inte alldeles övertygande. Glasers plaidoyer gör på mig ett
emotionellt intryck, vilket kanske inte har varit hans mening. Språket är hårdfört men
med ett mildrande kompistilltal. Alvessons och Sköldbergs sammanfattning i fyra punkter
nedan är övertygande. Strauss har mig veterligt inte offentligt artikulerat sina åsikter i
form av meningsskiljaktigheter med Glaser. Glasers renhållningsiver och anspråk på
Strauss att stå orubbligt fast vid ståndpunkter, som stadfästes trettio år tidigare, ger ett
märkligt intryck. Det mest påfallande intryck som Strauss’ och Corbins bok ger, är ett
försök att laga en bok med metodiska recept steg för steg åt oerfarna forskare. Stars
lovsång29  över Strauss, som visserligen är en dödsruna, ger intryck av en generös natur,
medan Glaser får honom att framstå som en petimäter och där verkar han ha en poäng.
Av sin egen argumentation framstår Glaser som en visserligen kvalitativ men dock
positivistisk forskartyp.

Vad gäller publiceringsvanor eller -möjligheter har Glaser efter den ursprungliga
boken, som kom ut på Aldine, utkommit på ett litet förlag, Sociology Press, som hör till
ett av honom själv kontrollerat institut.30  Strauss och Corbin har fått sin bok, den som
Glaser reagerade på, publicerad på det stora förlaget Sage – det gäller även en uppföljning
i form av ett samlingsverk.31  Strauss’ ensamproducerade verk kom ut på Cambridge
University Press.32

Det är på fyra punkter som Glasers och Strauss’ meningsskiljaktigheter är särskilt
urskiljbara.33

• Glaser menar att han i större utsträckning står för förutsättningslöshet.
• Kategorier skall genereras genom konstant komparation av incidenter, inte genom

intensivanalys av en enda.
• Teorin skall växa fram fritt ur data, inte genom regler i forskningsprocessen –

“emergence versus forcing”.
• Glaser menar att Strauss i den gamla ursprungliga kärnfrågan har glidit över från

generering till verifiering.

Grundad teori inom biblioteks- och informationsvetenskap

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har förespråkare funnits på skilda håll, men
ett starkt fäste har funnits i Sheffield med Tom Wilson som förgrundsfigur och med
åtskilliga av hans lärljungar som företrädare. Även symbolisk interaktionism räknar
företrädare bland biblioteks- och informationsvetare.

Tom Wilson och Sheffieldtraditionen
I samband med att Tom Wilson uttalade sig om en förändrad syn på de människor, som
forskaren träffar på i de sysselsättningar som studeras: deltagare snarare än objekt,



27

pläderade han också för grundad teori på följande vis:

Glaser & Strauss recommend the “constant comparative method” as one way to

achieve this. The constant comparative methods involves the following steps:

1. Comparing incidents applicable to each category. The analyst starts by coding
each incident in his data into as many categories of analysis as possible, as catego-
ries emerge or as data emerge that fit an existing category […] To this procedure we
add the basic, defining rule for the […] method: while coding an incident for a
category, compare it with the previous incidents in the same and different groups
coded in the same category. [The authors also suggest writing oneself memos on the
field notes, as they give rise to further ideas about analysis and theory.]

2. Integrating categories and their properties. ...as the coding continues, the constant
comparative units change from comparison of incident with incident to comparison
of incident with properties of the category that resulted from initial comparisons of
incidents.

3. Delimiting the theory. As theory develops, various delimiting features of the […]
method begin to curb what could otherwise become an overwhelming task. Delim-
iting occurs at two levels: the theory and the categories. First, the theory solidifies,
in the sense that major modifications become fewer and fewer as the analyst com-
pares the next incidents of the category to its properties... As the theory grows,
becomes reduced, and increasingly works better for ordering a mass of qualitative
data, the analyst becomes committed to it. His commitment now allows him to cut
down the original list of categories... He can devote more time to the constant com-
parison of incidents clearly applicable to this smaller set of categories.

4. Writing theory. At this stage in the process of qualitative analysis, the analyst
possesses coded data, a series of memos, and a theory... When the researcher is
convinced that his analytic framework forms a systematic substantive theory, that it
is a reasonably accurate statement of the matters studied, and that it is couched in a
form that others going into the same field could use – then he can publish his results
with confidence...”

While some may regard the work of Glaser and Strauss as not being new paradigm
research in the strictest sense, I have not found a better account of the process of

analysis of qualitative data.34

Med tanke på vilket inflytande Wilsons pekpinnar har haft inom B&I skall man måhända
påminna sig i detta sammanhang vilka övriga teoretiska och metodiska hållningar som
Wilson försvurit sig åt.

År 1980 i samband med att han startade tidskriften Social Science Information Stud-
ies35  slog han ett slag för kvalitativa metoder och för studier som hade en fenomenologisk
hållning och inriktning som filosofisk grund. Dessa ville han ge ett forum utan att utesluta
kvantitativa studier om de var välgjorda, något som han menade var en sällsynthet i
användarstudier.36

I samband med de empiriska studier av socialbyråer, som Tom Wilson bedrev
tillsammans med David Streatfield, utvecklade han en förkärlek för aktionsforskning,
som han därefter har varit en förkämpe för i teori och praktik.37

Konstruktioner och revisioner av modeller har också varit ett genomgående tema i
Wilsons författarskap från den mycket inflytelserika artikeln 1981 till den systematiska
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genomgången av modeller 1999.38

De tydligaste företrädarna för grundad teori bland Wilsons lärljungar har varit Vedi
och Ellis.39  Wilson nämner ytterligare ett par.40  Även andra B&I-vetare har gjort tydliga
reverenser och inte bara reverenser utan även tillämpningar såsom Mellon och
Weingand.41

Åt ett helt annat håll pekade Tom Wilsons framträdande vid ett forskarseminarium i
Borås den 31 januari 2000. Därvid visade han sitt intresse för att verifiera diverse
modellbyggen och annan teori inom ämnet med hjälp av ett stort kvantitativt material.42

Olaisen och symbolisk interaktionism
Johan Olaisens bidrag inom biblioteks- och informationsvetenskapen kan förstås mot
bakgrund av hans forskarutbildning vid Berkeley.43  I den miljön fanns Patrick Wilson.
En läsning av dennes större verk ger vid handen en djup förtrogenhet med den
amerikanska sociologins stora namn.44  Något förbryllande är att de direkta
hänvisningarna till Blumer inte är så frekventa. De kanske ansågs självklara. Olaisen
själv sticker inte under stol med anknytningen. Intressant i det här sammanhanget är att
Olaisen i en separat uppsats har bidragit till att föra upp teori- och metodfrågorna och
själva forskningsprocessen på dagordningen i den biblioteks- och informationsveten-
skapliga sfären med ett intensivt utnyttjande av den vetenskapsteoretiska diskursen.45

Blumers tänkande kring de sensiterande begreppen används som ett led i en frigörelse
från den empiriska paradigmen,46  men denna sorts begrepp har stor betydelse genom
hela Olaisens essä och utgör också utgångspunkten för mitt eget intresse för hans dis-
kussion. Frågan om förståelse, Verstehen, diskuteras tillsammans med representanterna
för symbolisk interaktionism William Thomas, Florian Znaniecki och Mead något som
leder över till begreppet ‘common sense’ och förståelsen av vardagslivet hos Alfred
Schutz.47  I sin ståndpunkt till försvar för en ‘klarifierad subjektivism’, som Olaisen
använder som ideal, hänvisar han till en recension av Blumer av Thomas och Znanieckis
berömda arbete om den polske bonden.48  “Feyerabend represents the anarchistic, ir-
rational and artistic view of science.”49  Den sistnämnde får stå för mycket av den in-
spiration som placerar Popper i det hörn där uppsatsrubrikens trivialism anses råda.50

Själv är jag benägen att se Olaisens text som en kritik mot den svaga teoritillväxten
inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Den har inte hållit jämna steg med em-
piritillväxten. Min egen anknytning i doktorsavhandlingen till en stark teori enligt
Bourdieu skall ses som en reaktion i det ljuset. Olaisens tio kriterier, som delvis följer,
kan ses som en uppfordran till teoritäckning.

3. I believe, as Feyerabend does, that the imagination and the intuition of the re-
searcher will define the necessary methodology. Rigidity in the choice of methodol-
ogy might destroy the possibility to come closer to what we don’t know, that is, true
creativity.

6. Always generalize beyond the data. It is important to develop new and bold
hypotheses. It is the only way of getting closer to the truth. Proposals can be discussed
in the scientific milieu to advance the knowledge in the field. Data do not generate
theories. [Min kursivering.] Only researchers generate theories. Theories can never
be proven true or false. The issue is not true or false theories, but useful or useless
theories.
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10. Use several research methods – methodological pluralism – in a way that permits
the comparison of results. In this way, new and bold theories and models may be
developed. Present and discuss alternatives to existing theories and models.51

Användningen av icke definitiva begrepp samt att ge sig själv vida ramar för tolkning
uppfattar jag som särskilt väsentliga inslag i Olaisens kriterier.

Min egen relation till grundad teori
Nedan följer ett urval av material till min avhandling, som är relaterat till grundad teori.
Grundad teori fanns med som en del av planeringen av den första delen av mitt
avhandlingsprojekt. Vid fortsättningen med den andra delen minskade och försvann
den anknytningen. Mina erfarenheter kan kanske belysa grundad teori allt från goda
ansatser till allvarliga brister.

Teorins centrala tema om teorigenerering ur pågående datainsamling har jag använt
så, att jag inte har haft en skarpare gräns än nödvändigt mellan insamling och analys.
En i möjligaste mån kontinuerlig dataanalys leder till nya beslut vad gäller insamling
av ytterligare data. Så var förhållandet under den första fasen. Redan på ett tidigt
stadium fanns idén om att erfarna juniorer skulle kunna ha något att förtälja om den
process som informationssökning i vetenskapliga sammanhang torde utgöra. De
erfarna juniorernas utsagor ledde sedan i sin tur vidare till seniorer och nybörjare.52

Förförståelse är något vitalt när det gäller att åstadkomma ett syfte för forskningen.
Förförståelse är då att förstå som kunskaper, andras forskningsresultat, (egna)
preliminära forskningsresultat, antaganden, förutfattade meningar, fördomar med
mera. Den är att förstå som en impregnering mot naiv empirism och vardagsförstå-
else. Med en annan terminologi skulle den också kunna definieras som ett kapital,
startkapital eller ingångskapital.53

I grundad teori finns inte en odelad förtjusning över förkunskaper. En alltför stor
beläsenhet medför en risk att man blir alltför bunden av tidigare auktoriteter och
insnärjd i etablerade problemställningar, liksom den kan ha en hämmande inverkan
på djärvheten i tolkningsprocessen: “[…] to cover ‘all’ the literature before com-
mencing research, increases the probability of brutally destroying one’s potentialities
as a theorist.”54

In our approach we collect the data in the field first. Then start analyzing it and
generating theory. When the theory seems sufficiently grounded and developed,
then we review the literature in the field and relate the theory to it through integration
of ideas. […] Thus scholarship in the same area starts after the emerging theory is
sufficiently developed so the theory will not be preconceived by preempting
concepts.55

Det är svårt att inte vara kritisk mot den ståndpunkten, hur bestickande den än kan
tyckas vara. Skulle sämre förkunskaper generera bättre resultat? Skulle man verkligen
undvika att läsa litteratur före de egna empiriska studierna? Hur skulle man då kunna
veta eller motivera vad som vore intressant att studera? Hela projektidéen eller någon
liknande kan ju ha genomförts tidigare. Är det över huvud taget möjligt att genomföra
en planering där litteraturen är obesedd? En ännu viktigare synpunkt är kanske, att om
man mot förmodan skulle lyckas hålla undan de medvetna förföreställningarna hämtade
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ur litteraturen, så skulle ändå förföreställningar existera, men de skulle riskera att inte
vara medvetandegjorda. Det vore ett betydligt allvarligare hot och skulle kunna medföra
en skevare förståelse av empirin än vad medvetna reflektioner över den egna förståel-
sen skulle utgöra. Helt omedvetna om dessa invändningar är inte Glaser och Strauss
men det är symptomatiskt att reservationer framförs i en fotnot:

Of course, the researcher does not approach reality as a tabula rasa. He must have a
perspective that will help him see relevant data and abstract significant categories
from his scrutiny of data.56

Alternativ till att i förväg förhålla sig okunnig om sitt undersökningsobjekt finns faktiskt
formulerade. I detta sammanhang kan det vara på sin plats att erinra sig Gunnar Myr-
dals angrepp på Gustav Cassel och David Davidsson för deras oreflekterade hållning
till ‘fakta’, som ur Myrdals synvinkel snarare måste anses som värderingar. Själv menade
Myrdal, att ‘bias’ kunde minskas genom att forskare ålades att själva redovisa sina för-
förståelser, så att kritiker skulle kunna ta dessa i beaktande vid en bedömning av
undersökningsresultaten.57  På liknande sätt för Pierre Bourdieu ett resonemang om ob-
jektivering av det objektiverande subjektet.58  Man kan ytterligare erinra sig att
fenomenologin med Edmund Husserl har infört begreppet ‘Einklammerung’: man sätter
vardagskunskaper och förföreställningar inom klammer, när man försöker skåda
fenomenen.59  Själv har jag, inspirerad av Myrdal och Bourdieu, försökt mig på en redo-
görelse för mina uppfattningar och deras utveckling i samband med mitt avhandlings-
projekt.60

Efter denna mycket kritiska genomgång av inställningen till förföreställningar, kan
det finnas anledning att mera positivt granska effekten av tillämpningen av en av grundad
teoris grundbultar, nämligen teorigenereringen. Själva ursprungsidén med grundad teori
var, att alldeles för mycket kraft inom sociologisk forskning ägnades åt att verifiera
teori, när det ur Glasers och Strauss’ synvinkel var generering av teori som var efter-
satt.61  Grundad teori utgjorde basen för avhandlingsprojektets inte i förväg
genomreflekterade första fas. Som sådan genererade den de första stegen i teorin om
informationssökningskarriären och den var och förblev central inom projektet.62

Från min avhandling är frågan om ändrad förståelse under pågående projekt ett
intressant fenomen. Det kan ses i relation till begreppet mättnad, ‘saturation’ inom
grundad teori, det vill säga frågan om att samla in material så länge som man inte bara
får in redan kända uppgifter. Så här tacklade jag en viktig förändring:

Förståelse, ‘insight’ som begrepp är knappast karakteriserande bara för grundad
teori. Däremot kan konsekvenserna av en förändrad förståelse bli dramatiska. Det
blir både en möjlighet och ett krav att ändra undersökningens uppläggning i en
sådan situation. Ett exempel från undersökningen är den förändrade förståelsen av
begreppet effektivitet och dess betydelse för att förstå karaktären på ämnet
företagsekonomi. Om man skall förstå begreppet i termer av “samhällsvetenska-
pens ingenjörer”, så skulle det i samband med aktionsforskningsinslaget i under-
sökningen motiverat en hård satsning på interventioner i form av biblioteksoriente-
rad informationssökning. När min förståelse ändrades blev resultatet en mer öd-
mjuk ansats, där interventionerna i form av sökningar vanligen utfördes antingen på
deltagarnas begäran eller för min egen skull i undersökningens intresse. Teorin fick
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alltså i detta avseende påverka och förändra uppläggningen av studien och val av
metod under pågående datainsamling.63

En överensstämmelse med grundad teori, som inte har med själva metoden att göra men
mera med utgångspunkterna, gäller att jag gärna har tagit till mig av vad kvantitativa
studier och survey-undersökningar kan tänkas ha producerat ifråga om kunskap, medan
jag själv hellre har fokuserat kvalitativa data, eftersom de har haft något att förtälja om
komplexa förhållanden. Glaser och Strauss formulerade sitt tänkande med en udd mot
det förhärskande tänkandet i samband med kvantitativa studier. Det betydde inte att de
förkastade kvantitativa studier, men de vände på prioriteringarna till de kvalitativa
studiernas fördel.

Det naturliga, spontana sammanhanget har jag bedömt som ett särskilt viktigt element
vid insamlingen av material till min doktorsavhandling. I mitt fokus fanns forskarnas
informationssökning, men det var inte deltagarnas fokus. Att utgå från vad de ansåg
vara väsentligt, kunde ge mig tillfälle att urskilja, göra distinktioner bland handlingar
och uppfattningar som kunde låta informationssökningen framträda. Kontextkriteriet
har jag inte funnit särskilt relaterat till grundad teori.

Det har däremot så kallade sensiterande begrepp. Dem har jag lärt mig av Glaser
och Strauss, eller rättare sagt: Harald Swedner pekade ut förhållandet för mig. Glaser
och Strauss gör ingen hemlighet av sin symboliska tacksamhetsskuld till den symboliska
interaktionismen.64  Herbert Blumer har gjort anspråk på att ha gett namn åt symbolisk
interaktionism 1937. Denna sociologiska riktning bygger i stor utsträckning på tänkande
av George Herbert Mead.65  Särskilt har idéerna kring sensiterande begrepp haft betydelse
för mig.66  Det är säkert inte heller någon tillfällighet, att Johan Olaisen har påtalat deras
giltighet inom forskning med biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning.67

Rigorös kodning av data i Strauss’ mening för att nå kategorier har jag inte tillämpat.
Det betyder att i kontroversen om grundad teori, finns den i avhandlingen brukade til-
lämpningen långt från Strauss, men kanske inte lika långt från Glaser just i det avseendet.
Även om jag har ägnat mig åt kodning har de sålunda bildade definitiva kategorierna
haft en tendens att ligga nära de sensiterande. Jag har å andra sidan inte ansträngt mig
att ligga nära sagesmännens formuleringar. ‘Lekmännen’ i min undersöknings
sammanhang är andra forskare. Man kanske skulle kunna anmärka att i detta avseende
hade jag periodvis dåligt samvete föranledd av teorins föreskrifter. Överväganden om
vilket utbyte jag kunde erhålla av åtgärden, även från common-sense-synpunkt, räddade
mig från överloppsgärningar. Från mina kategorier har jag dessutom anslutit mig till en
stark teori på ett sätt som måste vara främmande för grundad teori. Det dåliga samvetet
ersattes i stället av ett medvetet brott (‘coupure’) mot vardagskunskapen i anslutning
till hur Bourdieu lärde mig att tänka.

Tillvägagångssättet med teoretiskt urval kan man säga att jag har begagnat mig av
vid övergången från fas ett till fas två. Ifråga om minimerings- och maximeringsstrategier
har jag dock följt blott den ena (och det med en portion tur). Den valda gruppen för fas
två utformades så att skillnaderna minimerades dels ifråga om tidsmässigt läge för av-
handlingsarbetet och dels ifråga om ämnesmässig skillnad. Inom denna grupp ville jag
se hur stora skillnaderna kunde bli. Anknytningen till grundad teori av dessa åtgärder
kan dock vara en efterhandskonstruktion.
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Ett problem i samband med tillämpningen av metoden kan hänföras till behovet av
att skifta mellan perspektiven närhet och distans. Här skiljer jag mig kraftigt från Glasers
och Strauss’ ideal. I samband med datainsamling, särskilt i samband med intervjuer där
ett spontant berättande eftersträvas, finns ett starkt behov av närhet och empati. (Vid
observationer finns inte samma behov. Där kan rentav en distanserad hållning bidra till
observationsresultaten.) Denna närhet är svår att i ett tidsmässigt nära sammanhang
koppla om till en kylig distanserad analys.68  Detta förhållande bidrog till att det mesta
av analysen i själva verket ägde rum efter det att intervjuperioden hade avslutats.
Förhållandet bidrog också till att datainsamlingen fortsatte bortom mättnadsgränsen.
Anledningen var att det fanns ett hopp om att få skåda förändringar i infor-
mationsanskaffandet efter ett och ett halvt års avhandlingsarbete, men det infriades en-
dast undantagsvis och i själva verket snarast efter avslutad datainsamlingsperiod. I något
annat fall kunde en del omedelbara och möjligen impulsiva effekter av själva
undersökningens begynnelse förmärkas i form av databasanvändning och biblioteksbe-
sök.69

Som en sammanfattning av reflexionerna kring användningen av grundad teori kan
man konstatera att en hel del av de teoretiska aspekter på metoder som utövats i
avhandlingen går att känna igen i grundad teori. Emellertid är även avvikelserna stora.
Sett i hela avhandlingens perspektiv kan jag konstatera, att mitt beroende av grundad
teori och aktionsforskning inte har varit det huvudsakliga inslaget i min metod, även
om delar av de sätten att tänka, särskilt inledningsvis och som utgångspunkt, har varit
betydelsefulla. Mötet med empirin framkallade som nämnts kritiska invändningar mot
tillämpning av aktionsmetoder. Rigiditeten i kodningen av data i enlighet med läroboken
i grundad teori framkallade en misstro, som fick näring i Olaisens tio punkter. Det
undersökande subjektet måste formulera teorin. Data genererar inte teori.

Sammanfattande kritik

Teorin och dess språk har ett tillämpbarhetskriterium till en aktörsnivå som reducerar
möjligheten att knyta an till högnivåteorier. När man accepterar konsultnivån kan den
vara för låg.

• Genereringsambitionen kan medföra en repetitiv forskning utan kumulering.

• Definition av ‘data’, ‘incidents’, ‘events’, ‘sociala interaktioner’ saknas. Data skulle
möjligen kunna tolkas till att vara något empiriskt, ofta en händelse, ofta i form av
en incident, ofta i form av en social interaktion.70  ‘Kategori’ definieras inte heller.

• Inre motsägelse: Om man låter sig inspireras av till exempel skönlitteratur och
‘biblioteksforskning’, genererar man då teori induktivt från data? Det är väl snarare
att dra nytta av den förkättrade förförståelsen.

• Både Glasers och Strauss’ inställning till förförståelse verkar problematisk,
oreflekterad. Det är ändå en av de punkter som kontroversen dem emellan gäller.
Genom att inte erkänna förföreställningar utan betona förutsättningslöshet som
Glaser gör, släpper han in dem utan att medvetandegöra dem.
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• Ett kodningsarbete av den kvantitet och med den närmast fanatiska noggrannhet,
som särskilt Strauss förordar, riskerar att bli en formell övning och torde kunna
vara ett utomordentligt hot mot kreativiteten. Gale Millers formulering kan jag
inte motstå: “[…] the technical tail is beginning to wag the theoretical dog.”71

• När incidenter kodas bryts kontext och relationer. Det är som att undersöka tonerna
men inte melodin.

• Integration av teorin ger desintegration av empirin. Närheten till aktörsnivån gör
att man riskerar att man endast får omformuleringar av vad som redan är känt –
det finns en risk för trivialkunskap. Är det en teori att lågt socialt värde ger sämre
omvårdnad på sjukhus?

• Det är inte invändningsfritt att påstå, att en omfattande inläsning av tidigare
forskning skulle ha en menlig inverkan på kreativiteten.

• I min doktorsavhandling var jag som nämnts inledningsvis inspirerad av grundad
teori, men småningom alltmer kritisk.72  En fortsatt granskning har inte fört mig
närmare, tvärtom.
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