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1 Basen 

iira liisare, 
r5n borjan ville vi med en enda lattbegriplig, kristallklar mening ange den 

11dr bokens karaktar och syfte. Men det visade sig bli lite som att trycka ner 
en elefant i ett litermitt samtidigt som man forsoker hilla det stackars dju- 
rct levande och bibehillen till dess form. Den har boken skiljer sig frin de 
flesta andra texter om kvalitativ forskning. Den liter dig ta del av de pro- 
hlem, svirigheter, visioner och insikter som ett 70-tal studenter, deras 1Lare 
och andra forskare stallts infor rorande hur man lar sig gora vetenskapliga 
undersokningar. V i r  bok kom till genom att vi samlade in ett antal uppsat- 
wr  skrivna av etnografistuderande jamte redogorelser av doktorander och 
I!ingre komna forskare. Uppsatserna och redogorelserna blev en databas for 
v:lra studier av hur man blir kvalitativ forskare. Med tiden fann vi att vi hiill 
p:I ntt utforma uppsatserna och redogorelserna, samt vira analyser av dem, 
1111 en bok som skulle kunna bli till nytta for framtida etnografistuderande, 
holleger p i  omridet och andra forskare. 

Utmarkande for den har boken ar den vikt vi lagger vid samspelet mellan 
kflnsla och logik (hur folk kanner sig och vad de lar sig) nar de tar sig ige- 
nom det mycket sniriga men andi  stimulerande arbetet att l ira sig att "gora 
tlct". Det ar inte bara av en slump vi blivit intresserade av det h L  samspe- 
Ict. Vi ar overtygade om att ifall utovare av hermeneutisk forskning endast 
wr  t i l l  tekniska aspekter kommer de att g i  miste om vasentligheterna i den 
lillr typen av forskning. Vi tror att kvalitativ forskning smids vid samverkan 
lncllan vad forskaren gjort, kant och fitt  veta. Sidan forskning L en 
myckct viixclverkande process, och fastan detta ar utmarkande for all sund 
Ior5kning s i  lir det avgorande for alla aspekter av det kvalitativa sattet att 
~~ppl ' i~ t t t~  Iivct. 

I>cn hir  bokcn bygger p i  antagandet att det finns ett behov av att gora 
snmspclcr mcllan dcr kiinslomiissiga och det intellektuella i etnografisk 
Iorskning rncr allmiinr kiinr cftersom sanispelet ar en viktig ingrediens. V i r  
11ppl';111ning ; I I I  clcr linns cn luckn ntr f'ylln stiids av vira erfarenheter som 



iiki~clcnlikcr ucli I'orskarc. vilkct hi~r gctl oss anlcclning art l.urts~ttn. Av det 
skiilet skrivcr vi direkt l'iir dig son1 studerar omrddet. vem du :in ar och vil- 
ken roll du ;in har, oavsett om du Br nybiirjare eller erfaren. Vid det har laget 
har du troligen: 

1. insett att vi anvander vissa uttryck sorn i stort sett synonyma: 
vetenskaplig forskning 
naturalistisk forskning 
etnografisk metodik 
kvalitativ forskning 
hermeneutisk forskning; eller 

2. blivit irriterad, besvarad eller nyfiken av att vi anvander s i  minga olika 
termer; eller 

3. inte lagt marke till det alls. 

De tv i  forsta alternativen ar hoppingivande. Omridet ar fullt av varianter 
av beteckningar och foresprikare av dessa beteckningar. De harleds ur ett 
antal teoretiska modeller och ett spektrum av varianter och modifieringar 
av dessa modeller, sorn vagleder oss i varfor och hur vi ska forska (Goetz 
och LeCompte. 1984, s 37; Patton, 1980, s 203). Bakom den har samlingen 
av konkurrerande beteckningar finns vissa gemensamheter sorn Iankas 
samman till ett natverk av underforstidda principer och filosofiska utgings- 
punkter; de utgor ett paradigm, en varldsiskidning. Vi lever i en tid av 
revolutionerande paradigmskiften (Kuhn, 1970). De flesta av ass ar upp- 
vuxna i en positivistisk eller empiristisk era d i  den empiriska vetenskapens 
havdanden alltid ansigs giltiga. Det galler i synnerhet de senaste decen- 
nierna, men den empiriska varldsiskSdningen har utmanats av ett alterna- 
tivt paradigm, oftast kallat naturalistiskt. De sorn arbetar inom det natura- 
listiska paradigmet verkar utifrdn en uppsattning axiom sorn forutsatter att 
verkligheter ar bide flera och skiftande, och att den vetande och det han 
eller hon inseu omsesidigt och samtidigt formar varandra. De uppfattar 
ocksi alla frigor. aven de empiriska, sorn oundvikligen varderelaterade. 

Lincoln och Cuba (1985) och Lofland och Lofland (1988) ar bland de 
minga sorn raknar upp en he1 rad beteckningar for forskning utford inom 
det har post-positivistiska naturalistiska paradigmet. 

Samhallsvetenskap ar en terminologisk djungel dar mdnga beteckningar kon- 
kurrerar, och dar ingen enda beteckning har klarat av att dorninera vdrt speci- 
ella omride. Ofta. .. "gor" forskarna helt enkelt bara "det" utan att bekymra 
sig om att ge "det" ett namn. (Lofland och Lofland 1988, s 3). 

Mcn vi V;II. hcky~i~r:~clc. Hur skulle vi kunna skriva en bok om "obececknad 
l'orskni~lg"'! l in  av dc ol'tare anviind;~ ccrmerna iir elnograli. Men det finns 
morstridiga ;~ssprBk pii v;td sorn ~.iittvis;lnde kan betecknas sorn emografi. 
I1c1 linns ocksii en intressant pliidering for en kategorisering av olika nivier 
i~iom e~nogr;lRn. lrin s~udiet av ett komplext samhalle. makro-etnografi, till 
sludict av en enskild situation, mikro-etnografi. Werner och Schoepfle 
( 1987) menade att ". . .etnografins variationsrikedom ar nastan granslos" (s 
I I ). Man kan havda att den korrekta beteckningen pd den typ av forskning 
voln den har boken behandlar mdste innehilla ord sorn "tillvagagingssatt" 
cllcr "metododik", exempelvis i uttryck som etnografiska tillvagagingssatt 
I K ' ~  naturalistisk metodik, eftersom sidana beteckningar tydligare framha- 
vcr hide vad forskare gor i den h P  mgngfasetterade forskningen, och vad 
clc inte kan havda att de gor. Harry Wollcot finner det exempelvis ".. . nyt- 
~ i g t  att skilja mellan antropologiskt installda etnografer sorn gor etnografi 
och ... de forskare sorn ofta anvander etnograjiska rneroder nar de  gor 
hcskrivande studier." (1988, s 202) 

Vi loste virt dilemma p i  foljande satt: For det forsta valde vi sorn du 
rcdan markt av den har bokens titel att anvanda "kvalitativ forskning" sorn 
(Ivergripande beteckning. Vi gjorde det av den anledningen att vi tycker att 
tcrmen kvalitativ har den vidaste denotationen. Ordet sorn sidant uppdagar 
ilcn primart kvalitativa-i-betydelsen-beskrivande naturen av verksamheten 
inom det har paradigmet, i motsats till den huvudsakligen kvantitativa beto- 
ningen i positivistisk metodik. For det andra skriver vi for forskare sorn 
~irbetar p i  liknande satt sorn vi, det vill saga bygger sin forskning pd en 
niilngfald av faktainsamlings- och analysstrategier rned rotter i ett antal 
olika traditioner. For det tredje frarnhaver vi av samma skal i hela den har 
hoken de kannetecken sorn ar vanliga for ett helt spektrum av kvalitativa 
Ibrskningsmodeller. Det betyder aft du, v i r  ILare, frin och rned nu ombeds 
:it1 s t i  ut rned flera olika forskningsbeteckningar. 

Och de ar minga! Tesch (1990) sammanstallde i sin analys av texter 
om kvalitativ forskning en lista rned 46 olika termer sorn samhallsvetare 
har anvant for att benamna sina versioner av kvalitativ forskning. Tesch 
gjorde en ytterligare kategorisering av de har termerna till 26 metoder 
grupperade i fyra grundlaggande forskningstyper. Antalet beteckningar ar 
:~lltsi forvinansvart stort. Det ar ocksd sB att teoretiker nufortiden snabbt 
iindrar sina forskningsbeteckningar i takt rned att deras uppfattning av 
sin forskning forandras. Vi var ganska belitna rned Lincoln och Gubas 
(1985) nyttjande av beteckningen "paradigmet for naturalistisk forsk- 
ning", men fyra Br senare (1989) motiverade de  ett anammande av en 
snnorlunda beteckning, "paradigmet for konstruktivistisk forskning". Vi 



ska I'iirsiika hiilla oss r i l l  ctt rimligr anral li)rskr1ingsbereck11i11gar i dcri hiir 
boken. 

Nu t i l l  definitionen av kvalitativ forskning, som inte ar s i  rak och enkel 
som man skulle kunna tro. Efter att ha gjort allvarliga men misslyckade for- 
sok att Iagga fram en allmangiltig definition for dig, kande vi oss Iattade av 
att finna nedanstiende uttalande av Lincoln och Guba (1985). Forfattarna 
talar om definitionen av naturalism, men uttalandet kan ocksi definiera 
kvalitativ forskning: 

"...det ar just dLfor att saken ar s i  invecklad sorn det inte ar mojligt att pre- 
sentera en enkel definition.. ." (s 8) 

Starkta av detta pistiende bestamde vi att termen kvalitativ forskning kan- 
ske battre forstis genom att man anger metodikens kannetecken, an genom 
en definition. Flera experter, exempelvis Bogdan och Biklen (1982), Lin- 
coln och Guba (1985), och Lofland och Lofland (1984), presenterar listor 
rned sidana kannetecken. Har bygger vi vir beskrivning p i  Sherman och 
Webbs (1988) arbete, i vilket de analyserar vad ledande kvalitativa forskare 
haft att saga om sina arbeten j pedagogik, historia, biografi, etnografi, pale- 
ontologi, vetenskapsteori, "phenomenography", "curriculum criticism", 
anvandandet av litteratur i kvalitativ forskning och "critical theory" (s 2). 
Deras analys resulterade i fem kannetecken som ar gemensamma for alla de 
namnda arterna av kvalitativ forskning, och dessutom for minga andra 
(S 5-8). 

1. Handelser kan bara begripas ratt om de ses i sina sammanhang. Darfijr 
gor kvalitativa forskare djupdykningar i miljoer och sammanhang. 

2. Undersokningssammanhangen ar inte konstruerade, de ar naturliga. 
Inget ar forutbestamt eller givet. 

3. Kvalitativa forskare vill att de sorn undersoks ska tala for sig sjalva for 
att deras perspektiv ska framgd av ord och handlingar. Darfor ar 
kvalitativ forskning en samspelsprocess dar de undersokta personerna 
undervisar forskaren om sina liv. 

4. Kvalitativa forskare betraktar upplevelsen som en helhet och inte sorn 
skilda variabler. Den kvalitativa forskningens mil ar att uppfatta 
upplevande som en enhet. 

5. Kvalitativa metoder ar metoder sorn stammer overens rned ovan gjorda 
pistienden. Det finns ingen enda allmangiltig metod. 

6. For minga kvalitativa forskare foranleder processen en utvardering av 
det som undersokts. 

4v clcw:~ kiirlr~ctcckc~l tlcstillcradc Shcrlnan och Wcbb l'iil.jande samman- 
r .~ftnlnp; 

. . ." hv;~ l i t :~ l iv"  innchiir ; ~ t t  man direkt 3gnnr sig i t  erfarenheter s i  som de 
"npplcvts" cllcr "klints" eller "genomg?itts". . . Kvalitativ forskning har dar- 
liictl ~nllcl ntr ~tppl'atta sina undersiikningsdeltagares upplevelser s i  nLa som 
rnlljligt siiclana sorn de ~lpplevs eller kanns. (1988, s 7). 

I WI v!l<cntliga i de hiir kannetecknen, men i utvidgad form och andra ord, 
11lpl\r cn viiv i hela den har boken. Du kan tankas vilja kervanda till de 
r~.~\~:lcndcn sorn Sherman och Webb gjort medan du laser, for vi uppfattar 
'It.11 llilr rillnen for kvalitativ forskning sorn ett avstamp for hela den har 
h~lr tn .  

VI Scm har samarbetat som ett lag rned varenda aspekt av boken, men var 
c w l r  en nv os\ har ocksi varit huvudforfattare i och sammanstallare av ett av 
L:~pi~lcn. Det i r  oundvikligt att kapitelforfattarnas egna forskningserfaren- 
111-trr och egna perspektiv p i  det har projektet fargar deras respektive kapi- 
~ r l ,  V;trjc kapitel borjar rned en presentation av den person som samman- 
* r . r l l ~  dct. Niir forfattaren sknver om sina egna insikter och erfarenheter 
11:11nlr!idcr hon i jagform, men n L  hon talar for hela forfattarlaget anvander 
111ln ordet "vi". D i  vi hanvisar till varandra anvander vi fornamnen. Det har 
t1:lr inte varit sh invecklat sorn vi forst forestallde oss. Vi tror inte att du 
k(1mmcr att f% nigra problem rned det. 

V;lrje kapitel ar sammansatt av vira texter och av citat ur den databas stu- 
tlrnrcrs och andra forskares skrivarbete har forsett oss med. Vi har citerat 
I.rl~loggar, studentuppsatser, artiklar och bocker. Vir  skrift talar till, med, 
awl1 smellanit i polemik mot vad andra manniskor skriver samtidigt som vi 
ptrr presentationer, splitsar ihop tridar, staller frigor, diskuterar och i all- 
~~~!lnlict  sager det vi tycker behover sagas. 

Knpitel 2 till och rned kapitel 5 slutar rned efterskrifter. Huvudforfattarna 
hitlrog rned det mesta av texten i sina respektive kapitel, men Margot skrev 
nll:~ cf~erskrifterna. De sistnamnda var avsedda att belysa skskilda aspekter 
rr~krucll debatt, nya fakta, nya synvinklar, ifrigasattanden och motsatta 
~lppl':~ltningar). En del av efterskrifterna galler vira egna kognitiva och 
r~i~orionella processer rorande det amne sorn behandlas. 

Vi har forsett artiklar, citat och efterskrifter rned breda marginaler s i  att 
t l u  kan skriva ner dina egna frHgor och kommentarer, om du tycker om att 
rlrhe~a p i  det "naturalistiska sattet". De studenter som medverkat i den har 
Iw)kcn namns antingen rned sina verkliga namn eller rned pseudonymer (om 
tlc s:9 onskat). Alla namn p i  manniskor och platser sorn forkommer i de 
Ia~rskarloggar vi citerat har andrats for att bevara personernas och miljoer- 



nas anonymitet. Ibland anvands samma citat p i  fler an ett stalle i boken. 
Det beror i sidana fall p i  dess relevans for de kvalitativa fakta sorn presen- 
teras och analyseras. 

Foljande oversikt av innehillet i varje kapitel ges rned forbehillet att 
deras amnen k mer invavda i varandra och inte ar lika noggrant sarskilda 
som ar vanligt i minga bocker om forskning. Kapitel 1, "Basen", forklarar 
hur boken ar upplagd, forfattad och presenterad. Kapitel 2, "Starten", 
behandlar det viktigaste n k  det galler att lara sig kvalitativ forskning och 
att intrada p i  faltet. Kapitel 3, "Genomforandet", koncentreras p i  hur man 
lar sig att anvanda de redskap sorn hjalper oss att se, lyssna och tolka p i  ett 
"kvalitativt" satt. Kapitel 4, "Kannandet", belyser de kanslomassiga/per- 
sonliga aspekter sorn ar oskiljbara frin forskningsprocessen. Kapitel 5, 
"Tolkandet", behandlar det avgorande viktiga arbetet rned den slutgiltiga 
analysen och rapportskrivandet. Kapitel 6, "Att begrunda", presenterar 
nigra overordnande teman sorn framtAtt efter en metaanalys av hela basen 
av fakta om vad manniskor gor, hur de kanner och vad de Iar sig som kvali- 
tativa forskare. Epilogen, "Margots slutord". tar upp de samhalleliga konse- 
kvenserna av den kvalitativa forskningen. 

Vilka ar de h L  "vi" sorn vi s i  ofta hanvisat till p i  foregiende sidor? "Vi" 
ar de manniskor vars roster du kommer att hora. "Vi" borjade rned Margot, 
den professor sorn forst planerade och underlattade de kvalitativa forsk- 
ningsupplevelser sorn beskrivs har. De ledde s i  sminingom till den forsk- 
ning och de skriverier som nu har resulterat i den har boken. Men "vi" ar 
ocksi ett lag p i  fyra personer sorn samarbetat rned varje del i arbetet. En tid 
innan hon forsta gingen undervisade p6 kursen i kvalitativ forskning blev 
Margot bekant rned tre doktorander. Hon trodde att de skulle bli bra med- 
lemmar i Iararlaget for en kurs sorn vanligen har ett stort antal deltagare. De 
var alla engagerade i naturalistisk forskning. Diane var en forskole- och 
grundskolelarare sorn holl p i  att slutfora sin avhandling om barns lekstilar. 
Ann skrev p i  sin avhandlingsplan samtidigt sorn hon var universitetslarare 
och skotte hem och familj. Teri samlade in fakta for sin avhandling, en 
undersokning om kvinnliga poliser, i vantan pH att f i  gora sitt klinikir sorn 
psykolog. Ingen av dessa tre behovde fler arbetsuppgifter hur tjusande de 
an kunde tankas vara, men de slot omedelbart upp. 

Nar den forsta kursen var slut borjade vi analysera kursdeltagarnas upp- 
satser, och insig vardet av att spara och ordna dem till stod for framtida 
kurser och for universitetslarare och forskare p i  det kvalitativa omridet. 
Vid den har tidpunkten bad vi Margaret att komma rned i laget. Margaret 
skrev som en rasande p i  sin avhandling varje ledig stund mellan sina 
arbeten som grundskolebibliotikarie och larare p i  en av universitetets 

.v!lllskurser, men hon tog sig andi  tid till virt arbete. Nu har det gitt  fyra i r  
ctl:~n virt lag forst borjade sin odyssC. Den har boken bygger p i  en 
:~mmansmaltning av vdra erfarenheter och kursdeltagarnas bidrag 
intlcr den har tidsperioden. Diane, Ann, Teri och Margaret har nu alla dok- 
orsrat. 

Men "vi" k fler an oss fem. "Vi" inbegriper over 70 personer inregistre- 
.:ltlc p i  en doktorandkurs i kvalitativ forskning. kallad "Fallstudier" och 
trrtlclad p i  tre terminsgruppec Det ingick i kursplanen att kursdeltagarna 
Aullc skriva "artiklar", dvs uppsatser om sina mest meningsfulla insikter 
Irn hur man Ik sig att bli kvalitativ forskare, och gora det s i  informellt sorn 
inr dc skrev for andra studenter. De har uppsatserna bildade en preliminL 

tl:~~;ihas. I den inforde vi ytterligare personliga redogorelser som vi vaskat 
Ir:lm ur litteratur pb omridet. Avsikten var att f i  insikter sorn erfarna fors- 
h:lrc uppnitt att komplettera virt eget och vira studenters tankande. 

I rlcn har boken presenteras studenter och doktorander forst rned hela 
\inn namn, sedan anvands bara deras fornamn. Andra forfattare anges p i  
vnnligr satt. 

Vi har fitt en mycket god hjalp att integrera sb minga manniskors arbete 
:IV rrc kolleger och vanner: Emily R. Kennedy, BelCn Matias och K. June 
Mcl,eod. De bidrog dessutom rned redaktionella kommentarer, moraliskt 
\~ i \ t l  och minga middagar. 

Vi skrev den har boken for att du ska kunna folja vira idCer om hur kans- 
Ioliv och intellektuell forstielse ar relaterade till och foljer av att vara en 
hvrlli~ativ forskare. Vi ger boken igenom en del information om kursen dar 
vi rror att den kan bidra till okad forstbelse. 

I grunden iir den har boken en produkt av flera lager av kvalitativ forsk- 
ninp diir kursen tjanar sorn sammanhillande sprint. Kursen tillat oss: 

nrr faststiilla och dokumentera de processer sorn hjalper manniskor att 
I!lr;r sig kvalitativ metodik; 

:III  ~iinkn kring dessa processer, att "tanka i metatermer"; 

nrt he srudcntcr fundera kring sina processer nar de skrev de uppsatser 
liom iir inviivda i hela denna bok; 

rill pli crnograliskt s3t1 studera oss sjalva som arbetslag och kursdelta- 
g:rrna: 

;I I I  pl:incrn liu1. hokcn skullc skriv:~s och hur de arbeten som gjorts av kol- 
Irpcr. I7i1.c tlclr;~ och nuvar;rndc s t~~dc~i tc r .  och auktoriteter p i  omrsdet 
\huIIc i~llc,grc~.;i\ i hokC1l. 



Citaten i boken kommer frin personer som befinner sig p i  olika stadier i 
den kvalitativa forskningens sig standigt utvecklande inlarningsprocess. Vi 
som Iar oss ar allt frin professorer och personer med doktorsgrad engage- 
sade i forskning till doktorander p i  nyborjarstadiet. Oavsett p i  vilka stadier 
vi befinner oss verkar det som vi alla har valt att dela ett slags forskningsliv 
(ett satt att leva), som sveper oss med i kontinuerliga cirklar inom cirklar av 
handlande, tankande, kannande och meningsskapande. 

"Vi" ar ocksl du. Om den har boken ska kunna plverka saker och ting 
mlste hela gemenskapen av kvalitativa forskare, dvs "vi", bli mer med- 
vetna och darned maktigare. Ocksi du ingir alltsi i detta "vi". Du val- 
kommen att ta kontakt med oss om vilken del som helst i den har boken och 
om hur dina erfarenheter och kanslor stammer overens med vad vi framfor. 
Skriv till oss: 

C/O Professor Margot Ely 
Department of Teaching and Learning 
New York University, SEHNAP 
239 Greene Street New York, NY 10003. 




