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Inledning 
 
Detta kompendium har sammanställts för kursen Fallstudier och kompa-
ration i syfte att ge en introduktion till några begrepp och handgrepp som 
man behöver ha kännedom om för att kunna tillgodogöra sig den kvalita-
tivt-komparativa analys som introducerades in Charles Ragins bok The 
comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative stra-
tegies (1987).  
 
Charles Ragin tar sin utgångspunkt i en problematik som i särskilt hög 
grad kännetecknade den komparativa politiska sociologi som han ver-
kade inom, men som löper tvärs igenom samhällsvetenskapen.  Det 
fanns, konstaterar han, ett stort antal studier som undersöker ett, två el-
ler tre fall. Det fanns också ett stort antal studier som analyserar ett över 
trettio fall. I spannet däremellan var det så gott som tomt på studier. Det 
finns praktiska skäl till det.  
 
Ju större antal fall man har, desto större möjlighet har man att använda 
vanliga kvantitativa tekniker. Sådana studier har flera fördelar. Med dem 
kan man pröva hypoteser, och med deras hjälp kan man, inom bestämda 
marginaler, ange hur sannolikt det är att resultaten beror på något annat 
än slumpen. Vi får möjlighet till generalisering, och till rigorös prövning 
av våra idéer om hur den sociala världen fungerar.  
 
Med ett eller en handfull fall har man i gengäld möjlighet att utforska 
varje fall som en helhet. Vi kan upptäcka hur en specifik social värld fun-
gerar, hur en betingelse är sammanflätad med en annan som är samman-
flätad med en tredje. Fallen blir verkliga enheter snarare än ett knippe 
variabler; de får en historia, ett inre sammanhang. Genom att skildra fal-
let som en sammanflätning av ett eventuellt stort antal betingelser, så får 
vi en tolkningsram med vars hjälp vi kan tolka processer och skeenden.  
Båda typerna av studier har sitt värde, menar Ragin, men de har också 
sina specifika begränsningar. De åstadkommer olika saker. Ragin har 
summerat egenskaperna för respektive undersökningstyp i följande ta-
blå:   
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Fall-orienterade   Variabel-orienterade  
 Kvalitativa   Kvantitativa 
 Historiska   Abstrakt kausala 
 Holistiska/aggregerande  Analytiska/disaggregerande 
 Känsliga för komplexitet   Okänsliga för komplexitet 

och för det historiskt specifika och för det historiskt specifika 
 Tolkning av historiska skeenden Teoriprövande 
 Utgår från maximal komplexitet, Börjar med att reducera  

och försöker därefter reducera genom antaganden 
komplexiteten  

 Komplexitet   Generalisering 
 
Hur kan vi, frågar sig nu Ragin, förena den fallorienterade studiens före-
träden med de fördelar vi får i variabelorienterade studier? Ett förslag – 
som t.ex. finns representerat i Poteete, Jansen & Ostroms bok Working 
together – är att föreställa sig samarbete i arbetsgrupper (eller ”invisible 
colleges”) med en inre vetenskaplig arbetsdelning. Men hos Charles Ra-
gin finns istället ambitionen att utveckla en metod som i sig förenar vissa 
drag hos fallorienterade respektive variabelorienterade studier: Hur kan 
vi behålla den fallorienterade studiens känslighet för komplexitet, dess 
holism och historicitet, utan att därmed prisge generalisering och extern 
validitet? Hur kan vi få till stånd en dialog mellan idéer och belägg? Den 
kvalitativt-komparativa analysen är Ragins förslag till lösning på de pro-
blemen. Den ger samtidigt en strategi för jämförande studier – en stra-
tegi som tillåter analyser där antalet fall är för stort för att kunna hante-
ras som regelrätta fallstudier, men för litet för att tillämpa vanliga kvanti-
tativa metoder.   
 
Kvalitativt-komparativ analys (QCA) bygger på boolesk algebra. Ett syfte 
med detta kompendium är att introducera det tänkesätt, de begrepp och 
den notation som ligger till grund för QCA. Det tar sin utgångspunkt i 
framför allt kapitel 6 och 7 i Charles Ragins The Comparative Method. 
Framställningen i de kapitlen kan läsas på egen hand. Vad Ragin inte gör 
där är att gå igenom proceduren steg för steg. Detta är vad kompendiet 
syftar till. Tanken är att kompendiet – tillsammans med kapitlen i Ragins 
bok – ska sätta läsaren i stånd att göra egna enkla beräkningar, tolka re-
sultaten i studier som använder QCA. Inte minst är tanken att läsaren ska 
bli medveten om de punkter i proceduren där antaganden införs, så att 
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hen kan pröva halten i andras slutsatser och överväga vilka konsekvenser 
det för med sig om forskaren skulle göra ett annat val.  
 
Allt eftersom du börjar tillgodogöra dig tekniken är det en god idé att 
pröva dina kunskaper på de verkliga, och därmed mer komplexa, fall som 
Ragin presenterar i bokens avslutande kapitel. Ragins egna exempel är 
heller inte de enda som finns att tillgå. I slutet av kompendiet finner du 
en lista över några arbeten, mestadels artiklar, där man har använt sig av 
QCA. En mer utförlig och uppdaterad databas över arbeten som använ-
der QCA finner du via  http://www.compasss.org. För många av artiklar-
na i databasen finns också bifogat det datamaterial som analysen bygger 
på. Läsaren kan därmed efterpröva resultaten, och undersöka vad resul-
tatet blir om man gör andra antaganden än artikelförfattaren.  Från 
samma sida kan du också ladda ned gratis mjukvara för bearbetning av 
data. Det finns flera att välja mellan. Det först utvecklade programmet, 
framtaget av Charles Ragin och Kriss Drass, heter QCA. Ett senare pro-
gram, FS/QCA, har den fördelen att det är byggt i Windows-miljö, och 
därmed har ett utseende som är välbekant för de flesta. Det ger dessutom 
möjlighet att analysera så kallade Fuzzy sets, en vidareutveckling som 
ligger utanför ramen för denna framställning. Moduler för QCA finns i R, 
och ytterligare ett fritt tillgängligt program är TOSMANA. Det senare 
bygger på s.k. many-valued logics, en annan vidareutveckling som ligger 
utanför ramarna för denna kurs.  
 
Max Weber ska en gång ha sagt att ”jag avskyr ljudet av metodologiska 
knivar och gafflar som slipas om det inte finns något på tallriken som jag 
kan använda dem på”. Troligen är detta en apokryf, men det förhindrar 
inte att den är värd att överväga. När man just lärt sig en teknik är det 
lätt att bli så förälskad i den att man slänger tidigare lärdomar överbord, 
eller att man uteslutande intresserar sig för sådana problem som just den 
tekniken kan hantera. Tekniker – regressionsanalys, bibliometri, fak-
toranalys, sociometri, NUDIST eller vad det vara må – är oumbärliga 
redskap i forskningen men de kan aldrig ersätta teoretiskt arbete och 
empirisk noggrannhet. Detsamma gäller naturligtvis för QCA. Inte heller 
den teknik du nu ska öva på får eller kan tillämpas mekaniskt. Mekanisk 
tillämpning av tekniker leder till ointressant forskning.  
 

http://www.compasss.org/
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Trots de varningsorden är emellertid QCA en mycket användbar teknik i 
samhällsvetenskapen och andra discipliner. Den gör det möjligt att un-
dersöka den eventuella förekomsten av multipla och kombinatoriska 
(conjunctural) orsakssamband, och det även i små populationer. Ett 
multipelt orsakssamband innebär att det finns flera snarare än en väg till 
ett bestämt utfall. Ett kombinatoriskt orsakssamband innebär att vare sig 
faktorn x eller faktorn y ensamma leder till det utfall vi är intresserade av 
att förklara, men att kombinationen av x och y gör det.  
 
Att sådana samband finns och är betydelsefulla är något vi känner igen 
från vardagslivet. Men tankemönstret har också, och framför allt, en an-
vändning bortom de triviala vardagsexemplen. Är vi intresserade av un-
der vilka villkor en revolution bryter ut kan man t.ex. tänka sig en hypo-
tes som säger att förekomsten av ett stort proletariat leder fram till revo-
lutioner, men bara under förutsättning att landet ifråga har en försvagad 
militärmakt. Om vi vill pröva sådana hypoteser behöver vi en teknik som 
tillåter oss att fånga upp sådana kombinatoriska orsakssamband. På 
samma sätt kan vi tänka oss hypotesen att revolutioner tenderar att bryta 
ut om den jordägande adeln inte är bosatt på de marker den äger, men 
också om det finns en koalition mellan strategiskt placerad medelklass 
och arbetarklassen. Detta är vad som avses med multipla orsakssam-
band. 
 
QCA tillåter oss att undersöka just sådana kombinatoriska och multipla 
orsakssamband. Den uppmuntrar oss att tänka i kombinationer, i konfi-
gurationer, och riktar uppmärksamheten mot de betingelser under vilka 
en viss faktor har en viss effekt. I så måtto har den drag av fallstudien, 
som också sätter fokus på vad som är relevant kontext. Men QCA har 
också begränsningar, som det är viktigt att vara medveten om:  

• Tekniken förutsätter att man har ett bestämt utfall som man 
vill förklara.  

• I sin enkla och ursprungliga version, som denna kurs handlar 
om, förutsätter QCA att man arbetar med dikotoma variabler. 
Antingen är ett objekt en instans av klassen, eller så är den det 
inte.1 

                                                 
1 Charles Ragin har utvecklat tekniken i en senare bok, Fuzzy-Set Social Science 
(2001), så att den kan användas även för kontinuerliga variabler. Dessa vidareut-
vecklingar ligger utanför kursens ram, och den nyfikne hänvisas till Ragins bok. Kort-
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• QCA bygger på deterministiska samband, inte på probabilist-
iska.   

 
Det är nu hög tid att gå in på de olika begreppen och handgreppen i QCA. 
I avsnitten 2-6 nedan, och än mer i föreläsningarna, presenteras det no-
tationssystem och grundläggande tänkesätt som man behöver för att 
ägna sig åt QCA. De efterföljande avsnitten går sedan igenom de olika 
stegen i kvalitativt-komparativ dataanalys. Exemplen är konstruerade för 
att räknas för hand. Som nämndes ovan finns det flera typer av mjukvara 
som kan användas för dessa moment. Men genom att arbeta med papper 
och penna får läsaren en känsla för den övergripande logiken. Det bli mer 
åskådligt vad de olika arbetsmomenten syftar till och vilka valsituationer 
forskaren då ställs inför. Med den kunskapen har läsaren redskap att be-
döma halten och hållbarheten i studier som använder QCA, och kan göra 
mer medvetna val när hen själv ska använda metoden.  
 

2. Boolesk algebra och binära data.  
 

QCA bygger på boolesk algebra. Det är upphovsmannen, George Boole 
(1815-1864), som har fått ge namn åt denna gren av matematiken. Han 
var filosof och matematiker till professionen, och det som så småningom 
skulle bli den booleska algebran utvecklades vid 1800-talets mitt i böck-
erna The Laws of Thought och The mathematical analysis of logic. 
Boolesk algebra bygger på binära data, det vill säga variabler som kan 
anta två värden. Inom filosofin har man varit intresserad av kunskapen 
och hur den fungerar, och där tänkte man i första hand på att ett påstå-
ende kan vara antingen SANT eller FALSKT – en binär variabel således. 
Som du kommer att märka har teknikens bakgrund i filosofin satt spår i 
terminologin: man talar t.ex. om ”sanningstabeller”. Filosoferna är inte 
de enda som använt sig av den booleska algebran. Det har även de som 
arbetar med elektronik och datalogi. I dessa discipliner använder man 
1/0 som binär variabel. Detta kan tolkas på följande sätt: när en elektrisk 
impuls är NÄRVARANDE har den värdet 1, när den är FRÅNVARANDE 
har den värdet 0.  

                                                                                                                                                         
fattat kan man säga att kontinuerliga variabler tolkas i termer av ”grader av medlem-
skap i en klass”.  
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För våra syften är det enklast att tänka på 1 som närvaro av en viss be-
tingelse och 0 som frånvaro av en viss betingelse. För att kunna använda 
boolesk algebra måste vi därför göra om kontinuerliga variabler till dis-
kreta variabler som kan anta två värden. Och längre fram kommer vi, i 
enlighet med Ragins notationssystem, att låta stor bokstav stå för ”när-
varo” och liten bokstav för ”frånvaro” av en viss faktor. 

 
3. Att använda sanningstabeller för att represen-
tera data  
 
En sanningstabell är en förteckning över samtliga kombinationer som är 
möjliga mellan ett antal variabler. I tidigare kursmoment har du redan 
bekantat dig med egenskapsrymder, som fungerar efter samma princip. 
Har vi två binära variabler som ska kombineras finns det 2*2=4 kombi-
nationer. Har vi tre binära variabler som ska kombineras finns det 
2*2*2=8 kombinationer; med fyra binära variabler får vi 2*2*2*2=16 
kombinationer. Vi kan formulera följande allmänna regel: om antalet va-
riabler är n, så blir antalet kombinationsmöjligheter 2n.  
 
Sanningstabeller kan som sagt användas för att representera data. Vi har 
ett utfall som vi vill förklara, alltså ett visst värde på den beroende varia-
beln. Dessutom har vi en uppsättning variabler som vi föreställer oss kan 
förorsaka detta utfall. Dessa variabler kallar vi oberoende variabler. I de 
sanningstabeller som QCA bygger på är det endast de oberoende variab-
lerna som utgör n.  

A B 
1 1 
1 0 
0 1 
0 0 

 
Vart tog variabeln C vägen? Det är den som är beroende variabel. När vi 
använder en sanningstabell ställer vi upp den med utgångspunkt i de 
oberoende variablerna. Därefter undersöker vi var och en av de under-
sökningsenheter vi samlar in, så att de fördelar sig över alla tänkbara 
kombinationer av oberoende variabler. Sedan registrerar vi vilket värde 
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(1 eller 0) som de får på den beroende variabeln. Det kan t.ex. se ut på 
följande sätt:  
 
A B C (Utfall) 
1 1 0 
1 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
 
Sammanfattar vi dessa tankar kan vi börja skönja en arbetsgång: 

Steg 1. Ta reda på vilket utfall du är intresserad av, och kalla 
den för den beroende variabeln. 
Steg 2. Fråga dig vilka faktorer som kan tänkas påverka utfal-
let, och förteckna dessa oberoende variabler. 
Steg 3. Konstruera en sanningstabell med utgångspunkt i de 
oberoende variablerna. 
Steg 4. Lägg till en kolumn för den beroende variabeln.  

 
Innan du kan gå vidare med din undersökning är det några till saker du 
behöver veta. Vi börjar med att introducera begreppen ADDITION och 
MULTIPLIKATION, för att därefter se hur dessa begrepp kan användas i 
KOMBINATORISK LOGIK. 
 
Övningar: 

a. Konstruera en sanningstabell med 4 oberoende variabler.  
b. Hur många kombinationsmöjligheter finns det om vi har 5 obero-

ende variabler? 
c. Hur många kombinationsmöjligheter finns det om vi har 6 obero-

ende variabler 
d. Hur många kombinationsmöjligheter finns det om vi har 7 obero-

ende variabler? 
e. Fundera över hur egenskapsrymden förhåller sig till sanningstabel-

len.  
 
4. Boolesk addition  
 
Boolesk addition skrivs precis som vanlig addition med ett plustecken, 
och det otsvarar logikens ”ELLER”. Det finns andra sätt att säga samma 
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sak: filosofer brukar skriva addition som ”v”. Det står för ”Vel”, som är 
latin för just ”eller”. Den logiska operatorn ELLER säger att åtminstone 
en av två satser gäller. Exempel: Villkoren för att en person ska få spar-
ken från universitetet är att vederbörande förskingrar pengar eller hotar 
prefekten med stryk. Dvs.: ”förskingring (A) + hotar överordnad med 
våld (B)”. Det räcker med att ett av villkoren är uppfyllt för att man ska 
bli uppsagd.  
 

A B Uppsägning 
1 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
0 0 0 

Märk väl att man inte blir mer uppsagd för att man både förskingrar och 
hotar prefekten. Antingen blir man uppsagd eller också blir man det inte. 
Det logiska ELLER, som här skrivs som +, säger att det räcker med att 
uppfylla en av betingelserna för att utfallet ska bli 1 (närvaro av ”uppsäg-
ning”). Om man vare sig gör det ena eller det andra blir utfallet däremot 
0 (frånvaro av uppsägning).  
 
Detta gör att man kan hantera multipla orsakssamband. Det finns ju 
flera olika ”vägar” att få sparken: S (1) = (11)+(10)+(01). 
 
Här kan det vara på sin plats att introducera ytterligare ett skrivsätt, som 
vi antydde inledningsvis. När en faktor är närvarande, och alltså har 
värdet 1 i tabellen, så skriver man den med stor bokstav. När en faktor 
däremot är frånvarande, och har värdet 0 i tabellen, skriver man med li-
ten bokstav. Vi kan då formulera samma ekvation på följande sätt:  

 
S= AB + Ab + aB 

 
Vi vet nu vad ”+” betyder. Men vad betyder det att t.ex. A och B står 
jämte varandra (AB) i ekvationen? Precis som i den vanliga matematiken 
betyder det MULTIPLIKATION. Detta ska du studera härnäst. 
 
Övningar:  

a. Anta att dina forskningsresultat visar att strejker bryter ut 
om arbetarna har en stor strejkkassa eller om arbetsgivarna 
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inför en lönesänkning. Visa detta resultat i en sanningstabell! 
Hur skulle ekvationen se ut?  

 
b. Anta att du har fått fram följande ekvation ur en sannings-
tabell: U = A + b. Ge en verbal tolkning av detta fynd! 

 
5. Boolesk multiplikation  
 
När A och B skrivs intill varandra, AB, så ska det läsas som A*B. Multi-
plikation ska då läsas som ett logiskt OCH. Det innebär att utfallet 1 in-
träffar endast om både A och B är närvarande.  
 
Som exempel kan vi tänka oss att vi har undersökt vad som gör att en 
social rörelse lyckas få igenom sina krav. Den beroende variabeln är U 
(=utfall), som i det här fallet innebär att rörelsen är framgångsrik. De 
oberoende variablerna i undersökningen är huruvida rörelsen har bred 
förankring (F) och huruvida deras förslag skulle vara kostsamma att ge-
nomföra (K). Resultatet av vår hypotetiska undersökning blir följande:  

 
 

F K U 
1 1 0 
1 0 1 
0 1 0 
0 0 0 

 
Ekvationen säger alltså att U=Fk. I innehållsliga termer innebär det att 
sociala rörelser når framgång om de har en bred bas samtidigt som det är 
billigt att genomföra deras förslag. Det räcker inte att ha en bred med-
lemsbas, och det räcker heller inte att förslaget är billigt.   
 
Boolesk multiplikation hanterar det som Ragin kallar "conjunctural 
causation", och som vi har valt att benämna kombinatoriska orsakssam-
band.  
 
Övningar:  

1. Ge verbala tolkningar av följande två ekvationer: 
U = ab och    U = a + b 
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Hur skiljer sig tolkningarna åt?  
 

2. Anta att du får fram följande ekvation:  
U = Ac + B 
Ge en verbal tolkning av fyndet. 

 
6. Kombinatorisk logik.  
 
Nu känner du till både boolesk multiplikation och boolesk addition. Med 
dessa enkla hjälpmedel kan du göra ganska mycket! Du känner nämligen 
till grundvalarna för den kombinatoriska logiken, och kan hantera och 
tolka booleska utsagor. Kombinatorisk logik handlar om att konstruera 
ekvationer som innehåller multiplikation och addition.  
Med hjälp av denna notation kan du börja undersöka multipel och kom-
binatorisk kausalitet. Det återstår fortfarande viktiga steg innan du fullt 
ut kan tillgodogöra dig QCA, men de mest grundläggande begreppen har 
du redan fått med dig. Innan vi går vidare finns det anledning att öva lite 
till för att befästa kunskaperna.  
 
Uppgift a. 
Anta att du har gjort en undersökning och kommit fram till följande re-
sultat:  
 

A B C Utfall 
 1 1 1  1 
 1 1 0 1 
 1 0 1 0 
 1 0 0 0 
 0 1 1 1 
 0 1 0 0 
 0 0 1 0 
 0 0 0 0 
 
Ställ upp en ekvation som anger under vilka betingelser vi får utfallet 1 
(dvs. ”stora U”)! Ge en verbal tolkning av resultatet! 
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Uppgift b. 
Anta att du har gjort en undersökning och kommit fram till följande re-
sultat: 
 

A B C D U 
1 1 1 1  0 
1 1 1 0 1 
1 1 0 1 1 
1 1 0 0 1 
1 0 1 1 0 
1 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 0 1 
0 1 1  1 1 
0 1 1 0 0 
0 1 0 1 0 
0 1 0 0 1 
0 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 

 
Ställ upp en ekvation som sammanfattar resultaten, och ge därefter en 
verbal tolkning! 
 
Som du kommer att märka blir tolkningen oöverskådlig.  Även om verk-
ligheten är komplex så är det samhällsvetarens uppgift att göra världen 
begriplig, och i detta ligger att vi måste reducera komplexiteten och på-
visa underliggande mönster. I QCA gör vi detta genom en procedur som 
kallas “minimering”. Detta är innebörden av Ragins tanke att QCA beva-
rar det drag i fallorienterade studier, som består i att man utgår från 
maximal komplexitet, och därefter försöker reducera komplexiteten. 
 
7. Boolesk minimering.  
 
Vad vi har fått ihop så långt (punkterna 1-6) är ett notationssystem, ett 
sätt att beskriva data som är förenligt med ett holistiskt synsätt på orsa-
ker och som kan hantera multipla, kombinatoriska orsakssamband. Ett 
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notationssystem är dock inte värdefullt i sig. Om vi bara lyckas återge det 
komplexa, så har vi inte åstadkommit särskilt mycket. När du i föregå-
ende övning tolkade dina resultat kanske det var förhastat? Kanske går 
det att förenkla ekvationerna och få dem att säga mer? Låt oss titta när-
mare på detta.  
 
Vi har följande tabell:  
 

A B C Utfall 
 1 1 1  1 
 1 1 0 1 
 1 0 1 0 
 1 0 0 0 
 0 1 1 1 
 0 1 0 0 
 0 0 1 0 
 0 0 0 0 
  
Den ekvation vi får fram blir då:  
U = ABC + ABc + aBC 
 
Denna ekvation kan vi minimera, göra mer informationsbärande och 
överskådlig. Boolesk minimering följer experimentets logik, och går till 
så att vi gör parvisa jämförelser mellan de olika klustren av oberoende 
variabler.  
 
Vi jämför ABC med ABc, och finner då att dessa båda uttryck bara skiljer 
sig åt i en term (C/c). I övrigt är uttrycken identiska. Det tycks alltså vara 
så att U blir resultatet om kombinationen AB är närvarande, och att det 
inte spelar någon roll huruvida C är närvarande eller frånvarande. Det 
betyder att värdet på C inte spelar någon roll om AB är närvarande, och 
därför kan vi ”stryka” C.  
Istället för       ABC + ABc  
Kan vi skriva       AB 
 
Finns det flera sådana reduktioner man kan göra? För att få reda på det 
måste vi göra alla logiskt möjliga parvisa jämförelser mellan de ingående 
klustren.  
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Vi jämför:  
 ABC med ABc  = AB 
 ABC med aBC  = BC 
 ABc med aBC   (här går det inte att förenkla, eftersom det är flera 

variabler som varierar samtidigt.) 
 
Den enklare ekvationen blir därmed: U = AB + BC.  
 
Vad är det vi har fått fram i denna enklare ekvation? AB och BC i ekvat-
ionen ovan är vad vi kan kalla ”primimplikanter”. Detta nya begrepp och 
dess användning ska vi nu studera. 

 
Övning:  
Minimera följande ekvationer:  
 
a. U = AbC + abC + abc 
 
b. U = abC + aBC + AbC + ABC 
 
c. U = abCd + aBCd + AbcD + AbCD  
 
d. Avslutningsvis: pröva med att minimera den ekvation du kom fram till 
i uppgift 5b. 
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8. Implikation och användandet av ”primimpli-
kanter”  
 
Låt oss återvända till det exempel vi använt ovan. Först fick vi fram föl-
jande ekvation: U = ABC + ABc + aBC. De ”utpekade” raderna, dvs. kom-
binationerna, är markerade med fet stil:  
 

A B C Utfall 
 1 1 1  1 
 1 1 0 1 
 1 0 1 0 
 1 0 0 0 
 0 1 1 1 
 0 1 0 0 
 0 0 1 0 
 0 0 0 0 
  
Men som vi såg kunde vi reducera den ursprungliga ekvationen och få 
fram en betydligt enklare ekvation: U = AB + BC. 
 
För att man ska kunna ”reducera” på detta sätt måste den reducerade ek-
vationen ”täcka” exakt samma rader som den ursprungliga ekvationen. 
Den får inte täcka färre rader, och inte heller fler. Är så fallet? Studera 
först kombinationen AB: 
 

A B C Utfall 
 1 1 1  1 
 1 1 0 1 
 1 0 1 0 
 1 0 0 0 
 0 1 1 1 
 0 1 0 0 
 0 0 1 0 
 0 0 0 0 
 
Vi ser här att kombinationen AB täcker två av de rader som ska täckas. 
Men vi ser också att den inte räcker till för att täcka den tredje. Vi säger 
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att kombinationen AB är nödvändig men inte tillräcklig för att U ska in-
träffa.  
 
Nu gör vi samma sak med kombinationen BC:  
 

A B C Utfall 
 1 1 1  1 
 1 1 0 1 
 1 0 1 0 
 1 0 0 0 
 0 1 1 1 
 0 1 0 0 
 0 0 1 0 
 0 0 0 0 
 
Som du märker täcker även denna kombination två rader. Den ena har 
redan täckts av kombinationen AB, men den andra (rad 5) förmådde AB 
inte täcka och därför behövs även kombinationen BC.  
Slutsats: Om AB eller BC föreligger, så får vi utfallet U (dvs. en ”etta” i 
utfallskolumnen).  
 
Men låt oss återvända till begreppet ”primimplikanter”. ”Implikant” 
tycks ju ha att göra med ordet ”implicera”, och så är också fallet. Kombi-
nationen AB ”innehåller”, eller implicerar, två olika rader/ kombination-
er. Den innehåller såväl ABC som ABc. Likadant är det med kombinat-
ionen BC. Den implicerar såväl ABC som aBC. Det faktum att termerna i 
den minimerade ekvationen täcker flera rader ska visa sig ha betydelse 
längre fram. Innan vi går in på detta ska vi dock förklara den centrala 
tankegången med hjälp av en annan teknik.  
 
Ett alternativt sätt att illustrera vad implikation innebär är nämligen att 
använda sig av Venn-diagram.2 I ett Venn-diagram representeras de 
olika mängderna – i vårt fall alltså A, B och C – som överlappande cirk-
lar.  
 
 
                                                 
2 Venn-diagrammen har fått sitt namn efter filosofen och matematikern John Venn 
(1834-1923). 
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Exempel: Venn-diagram över tre variabler. 

 
               A           B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               C 
 
Den lilla ytan i mitten av bilden – där cirklarna A, B och C överlappar – 
motsvaras, med Ragins terminologi, av kombinationen ABC.  
 
Övning: Rita av figuren och märk ut den yta som motsvaras av följande 
kombinationer: 

a. aBC 
b. AbC 
c. abC 
d. A 
e. BC 
f. Rita slutligen ett diagram där du ritar in samtliga de fält som mot-

svarar resultatet av den ursprungliga ekvationen i exemplet ovan. 
Rita därefter, återigen i samma figur men med en annan färg, in de 
fält som motsvaras av den minimerade ekvationen. Jämför resulta-
tet! 

 
Som du lägger märke till ingår den ursprungliga ekvationens termer i den 
minimerade ekvationens termer. Om vi således kallar BC för en mängd, 
så innehåller denna kombination delmängderna ABC och aBC:  
Vi kan alltså verkligen säga att BC ”innehåller” ABC och aBC. Har vi re-
dan konstaterat att förekomsten av BC leder till utfallet U, så behöver vi 
inte också konstatera att förekomsten av ABC leder till U. Det vet vi re-
dan!  
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Nu kan vi också definiera begreppet ”primimplikanter”. Det är de termer 
som ingår i den förenklade ekvation som blev resultatet vi minimerade 
den ursprungliga ekvationen. I exemplet ovan är AB respektive BC ”pri-
mimplikanter”. Och när du minimerade uttrycken i övningsuppgifterna 
under punkt 6, så var det just detta du gjorde: du formulerade pri-
mimplikanter.  
 
Går det att göra ekvationen ännu enklare? Ja, ibland är det möjligt. Char-
les Ragin illustrerar detta med ett exempel. Anta att vi är intresserade av 
vilka betingelser som leder till att en strejk lyckas. Den beroende varia-
beln är alltså huruvida en strejk blir lyckosam eller inte. Lyckad strejk=1, 
misslyckad strejk=0 
 
De oberoende variablerna finns förtecknade under tabellen:  
 

A B C S (=lyckad strejk) 
 1 1 1  1 
 1 1 0 1 
 1 0 1 1 
 1 0 0 0 
 0 1 1 0 
 0 1 0 1 
 0 0 1 0 
 0 0 0 0 
 
A= Högkonjunktur för de varor eller tjänster som produceras  
B= Hot om sympatisstrejker 
C= Stor strejkkassa 
 
Vi får därmed följande ekvation:  
 S = ABC + ABc + AbC + aBc 
 
Därefter minimerar vi ekvationen, med hjälp av parvisa jämförelser:  
 
ABC jämförs med ABc  = AB 
ABC jämförs med AbC  = AC 
ABC jämförs med aBc     (kan ej minimeras, eftersom flera variabler vari 
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erar) 
ABc jämförs med AbC     (kan ej minimeras, eftersom flera variabler vari 

erar)   
ABc jämförs med aBc    = Bc 
AbC jämförs med aBc      (kan ej minimeras, eftersom flera variabler vari 

erar) 
 
Efter denna minimering får vi fram en enklare ekvation, som innehåller 
”primimplikanter”: 
 S = AC + AB + Bc 
 
Övningar:  
 
Vi har här tre primimplikanter (AC – AB – Bc). Visa vilka rader som im-
pliceras av var och en av dem:  
 
 a. Skriv av sanningstabellen på föregående sida och visa vilka     rader 
som ”täcks” av AC.    
 
b. Skriv av sanningstabellen på föregående sida och visa vilka rader som 
”täcks” av AB.    

 
c. Skriv av sanningstabellen på föregående sida och visa vilka rader som 
”täcks” av Bc.    

 
Olika primimplikanter kan alltså, som du redan har sett, täcka samma 
rad. Men om nu olika primimplikanter pekar ut samma rader, så kanske 
någon av ”implikanterna” i strikt logisk mening inte ”behövs” för att 
täcka alla termer i den ursprungliga ekvationen?  
 
För att ta reda på om så är fallet konstruerar vi ett primimpli-
kantschema. Det gör du genom att konstruera en egenskapsrymd.  
 
Steg 1. På egenskapsrymdens horisontella axel förtecknar du de kombi-
nationer som ingick i den ursprungliga, icke reducerade ekvationen. (I 
det här fallet är det kombinationerna ABC - AbC - ABc – aBc.) 
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Steg 2. På egenskapsrymdens vertikala axel förtecknar du de primimpli-
kanter som du kommit fram till genom att minimera ekvationen. (I det 
här fallet AC – AB – Bc.) 
 
Steg 3. Jämför primimplikanterna med de ursprungliga kombinationer-
na. Om en ursprunglig kombination impliceras av en primimplikant, sätt 
ett kryss i den rutan.   
  
                    ABC            AbC           ABc         aBc 
 
                              AC 
 
                              AB 
 
                              Bc 
 
 
Steg 4. Undersök vilka primimplikanter som behövs för att ”täcka” varje 
kolumn. Behövs alla tre? Nej, det verkar räcka med AC och Bc.  
 
Övningar:  
a. I Ragins exempel skulle det alltså gå att göra ekvationen ännu enklare:  
 S = AC + Bc 
Kontrollera att detta stämmer, genom att konsultera de sanningstabeller 
du konstruerade i föregående övning! 
 
b. Ragins exempel handlar om vilka kombinationer av betingelser som 
leder fram till lyckade strejker. Ge en verbal tolkning av ekvationen S = 
AC + Bc, och en verbal tolkning av ekvationen S = AC + AB + Bc. 
Hur skiljer sig tolkningarna åt? Diskutera vilken av dessa båda ekvation-
er man bör välja!  
 
c. Gör ett primimplikantschema över någon av de ekvationer du minime-
rat i andra exempel! Skulle den gå att minimera ytterligare? 
 

 

 

x                    x     
 
x                                         x          
 
 
                                           x                    x 
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9. De Morgans lag  
 
Längre än så här kan vi inte ta minimeringsförfarandet. Men det finns 
andra saker vi kan vilja veta om våra sanningstabeller, och under de åter-
stående rubrikerna ska vi gå in på dem. Än så länge har vi studerat hur vi 
kan konstruera sanningstabellen, märka ut de fall som leder till det utfall 
vi är intresserade av, förteckna resultatet i en ekvation, minimera ekvat-
ionen och tolka den.  
 
Anta nu att du också vill veta vilka betingelser som leder fram till att ut-
fallet U inte inträffar. Detta är komplementmängden till det gynnsamma 
fall du har undersökt.  
 
Ett sätt att ta reda på detta är att upprepa hela proceduren en gång till, 
men nu istället undersöka de fall där utfallet blir ”0”. Som du säkert har 
märkt är detta dock tidskrävande. Om du känner till den minimerade ek-
vationen för de betingelser som leder fram till utfallet 1 finns det faktiskt 
ett enkelt och snabbt sätt att ta reda på den minimerade ekvationen för 
de betingelser som leder fram till utfallet 0. Det enda du behöver göra är 
att använda dig av De Morgans lag, som vi nu ska studera. De Morgans 
lag säger att du får fram ekvationen för u (dvs. 0=frånvaro) genom att 
koda om alla stora bokstäver till små (och tvärt om), och alla OCH till 
ELLER (och tvärt om).  
 
Anta t.ex. att du känner till följande ekvation för U: 

U = A + B 
Då blir ekvationen för u: 

u = ab 
 
Ekvationen från Ragins exempel med ”lyckade strejker” var:  
 S = AC + Bc 
Tillämpar vi De Morgans lag får vi således:  
 s = (a + c)(b + C) 
 
Här kan vi dessutom multiplicera parenteserna. Det går till så att varje 
term i den vänstra parentesen ”multipliceras” med varje term i den högra 
parentesen:  

a OCH b 
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a OCH C 
c OCH b 
c Och C (omöjlig kombination) 

 
Lägg märke till den sista multiplikationen (c OCH C). C kan självfallet 
inte både vara närvarande och frånvarande på samma gång! Följaktligen 
måste vi stryka denna multiplikation ur resultatet. Och ekvationen kan 
då skrivas som:  
 s = ab + aC + bc 
 
Därmed har vi fått fram en minimerad ekvation för frånvaro av lyckade 
strejker! 
 
Övningar:  
a. Du känner till ekvationen för U:  
 U = aB 
Vad blir ekvationen för u? 
 
b. Du känner till ekvationen för U:  
 U = aB + C 
Vad blir ekvationen för u? 
 
c. Välj någon av de ekvationer du minimerat i tidigare övningar. Vilken är 
ekvationens komplementmängd?  
 
10. Nödvändiga och tillräckliga villkor  
 
Boolesk algebra kan också användas för att klargöra vad vi menar med 
nödvändiga och tillräckliga villkor.  
 
              C är nödvändig 
   Ja             Nej 
 
  Ja 
 
C är Tillräcklig      

Nej  
   

U = C                          U = C + ab 
 
 
 
 
 
U = Ca + CB               U = aC + AB 
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Men den booleska algebran hjälper oss inte bara att principiellt förstå 
vad som menas med nödvändiga respektive tillräckliga villkor, den kan 
också användas för att framhäva förekomsten av nödvändiga villkor i 
konkreta undersökningar.  
 
Studera den tredje cellen i egenskapsrymden igen. Ekvationen visar att 
utfallet inträffar om det antingen är så att C är närvarande och A är från-
varande, eller om C är närvarande och B är närvarande. Det finns således 
två olika vägar till utfallet, men båda dessa vägar förutsätter att C är när-
varande. Det är därför vi säger att närvaro av C är ett nödvändigt villkor, 
ett sine qua non, för att utfallet ska inträffa. Det ger onekligen C en sär-
skild betydelse i sammanhanget! För att framhäva C:s särskilda status 
kan det finnas anledning att använda sig av faktorisering: vi "bryter ut" 
C, på samma sätt som man gör i den vanliga matematiken:  

 
C(a + B) 

 
Övning: Prova själv att se om det finns någon faktor som är nödvändig i 
följande ekvationer. Använd faktorisering! 
 

a. U = aB + BC  
b. U = ABdE + aCde + BCde  
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11. Problemet med begränsad diversitet 
 
QCA bygger på att man försöker utnyttja experimentets logik. I ett expe-
riment har vi data om samtliga ”rader” i sanningstabellen. Finns kombi-
nationen inte naturligt så kan man i en del vetenskaper framställa den på 
konstlad väg. Den möjligheten står inte på samma sätt öppen för sam-
hällsvetenskaperna. Därmed finns det en reell möjlighet att några kom-
binationer (rader) inte är befolkade med fall.  
 
Hur ska man då göra för att behålla kopplingen till experimentets logik, 
när vissa rader är tomma på fall? Vi hämtar följande (hypotetiska) exem-
pel ur Ragins bok (s.106): 
 
               Betingelse  Partiformering Antal fall  
A B C P 
1 1 1 ?  0 
1 1 0 ?  0 
1 0 1 1  4 
1 0 0 0  9 
0 1 1 1  8 
0 1 0 0  7 
0 0 1 1  3 
0 0 0 0  5 
 
A = etnisk ojämlikhet 
B = centraliserad politisk styrning 
C = Underminering av etniska institutioner 
P = Etniskt baserade politiska partier (beroende variabel) 
 
Som synes finns det inga instanser av de två översta kombinationerna, de 
har båda ”0” i kolumnen för antal fall. I substantiella termer innebär det 
att det inte finns några länder som motsvarar följande beskrivningar: 
 
ETNISK OJÄMLIKHET * CENTRALISERING * UNDERMINERING + 
ETNISK OJÄMLIKHET * CENTRALISERING * underminering  
 
Vi får därför sätta ett ”?” i utfallskolumnen – vi vet ju inte vilket utfallet 
skulle ha blivit om vi hade hittat fall som passat in på dessa beskrivning-
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ar. Varhelst vi har en ofullständig sanningstabell har vi att göra med be-
gränsad diversitet. Begränsad diversitet kan hanteras på följande sätt:  
 

1. Det första vi gör är att räkna fram ekvationen för de icke-
existerande kombinationerna. På så sätt får vi ett ”signalement” på 
icke-existerande kombinationer.  
 

2. Undersök först om det kanske ändå finns verkliga fall som passar 
in på signalementet. Kanske har tidigare forskare inte letat tillräck-
ligt, varit blinda för möjligheten att sådana fall kan existera, eller 
för lata för att undersöka dem! En fallstudie av ett sådant ”missing 
case” kan säga mycket! 
 

3. Om det inte går att hitta några fall som passar in på signalementet, 
fundera över vad det kan bero på. Kanske finns det historiska eller 
strukturella skäl till att sådana fall inte står att finna? I så fall kan 
det finnas anledning att tolka denna frånvaro i sociologiska termer! 
 

4. Räkna fram ekvationen för de kombinationer som faktiskt existerar 
(dvs. alla kombinationer som inte har ett frågetecken i utfallsko-
lumnen). Ofta är det enklast att göra detta genom att använda De 
Morgans lag på ekvationen i steg 1. Om man inte vill göra några 
som helst antaganden får de slutsatser man drar inte gå utöver de 
faktiskt existerande fallen. Men man kan också gå vidare, och det 
gör man genom att inkorporera antaganden i analysen – något som 
givetvis måste ske explicit.  Det finns två möjliga vägar att gå: den 
ena behandlas under 5, den andra under 6. 
 

5. En möjlighet är att anta att de icke-existerande kombinationerna 
inte skulle leda till det utfall vi är intresserade av. Resonemanget 
kan se ut så här: ”Om kombinationen inte ens existerar kan den 
knappast leda till revolution” (eller ”etnisk mobilisering”, eller 
”självmord”, eller vilket utfall man nu är intresserad av). Den tek-
niska lösningen blir då enkel: gör om tabellen och koda om alla ”?” 
till ”0”. Räkna därefter fram ekvationen för alla ”ettor”. 
 

6. Man kan emellertid också göra det motsatta antagandet: om de 
frånvarande kombinationerna hade existerat, så skulle de uppvisa 
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samma mönster som det vi finner bland dem som verkligen existe-
rar. Det finns en enkel algoritm för att få fram denna ekvation.  
 
Steg 1: Koda alla frånvarande kombinationer som ”1”, och räkna 
fram primimplikanterna med detta som utgångspunkt. 
 
Steg 2: Nu ska du konstruera ett primimplikantschema. Pri-
mimplikanterna sätter du, precis som vanligt, på den vertikala ax-
eln. Men på den horisontella axeln sätter du nu inte alla termer i 
den ursprungliga ekvationen. De icke-existerande kombinationer-
na, som du kodade om till ”ettor”, ska inte vara med. Dessa ska inte 
”täckas” av primimplikanterna!  

  
Låt oss nu tillämpa dessa punkter på exemplet ovan.  
 
1. Räkna fram ekvationen för de frånvarande kombinationerna (”?” eller 
”e”).  

e = ABC + ABc 
 
Vi minimerar och får då ekvationen:  e = AB 
(Vi antar att du därefter har gått igenom steg 2 och 3.)  
 
4. Räkna fram ekvationen för de existerande kombinationerna. Vi an-
vänder De Morgans lag, och får då: 

E = a + b 
 
Om vi räknar fram ekvationen för utfallet ”1”, utan att göra några som 
helst antaganden, så får vi:  

P = AbC + aBC + abC 
 
Vi minimerar och får då ekvationen: P = aC + bC 
 
Genom att göra antaganden om de frånvarande kombinationerna kan vi 
dock komma längre i analysen. Här står vi inför ett vägval, antingen går 
vi till punkt 5 eller till punkt 6, beroende på vilka antaganden vi gör.  
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5. Koda om alla frågetecken till ”0”: 
Betingelse  Partiformering Antal fall  

A B C P 
1 1 1 0 (?)  0 
1 1 0 0 (?)  0 
1 0 1 1  4 
1 0 0 0  9 
0 1 1 1  8 
0 1 0 0  7 
0 0 1 1  3 
0 0 0 0  5 
 
Den ekvation vi får fram är då P = aC + bC, dvs. samma ekvation som 
under punkt 4. Den enda skillnaden är att vi har generaliserat detta re-
sultat till att gälla hela sanningstabellen.  
 
Koda först om alla frågetecken till ”1”: 

 
Betingelse  Partiformering Antal fall  

A B C P 
1 1 1 1 (?)  0 
1 1 0 1 (?)  0 
1 0 1 1  4 
1 0 0 0  9 
0 1 1 1  8 
0 1 0 0  7 
0 0 1 1  3 
0 0 0 0  5 
 
Steg 1: Räkna fram primimplikanterna utifrån denna tabell (men mar-
kera vilka ettor som ”egentligen” är frågetecken):  
P = ABC + ABc + AbC + aBC + abC 
 
Minimering genom parvisa jämförelser ger ekvationen: 
P = AB + C 
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Steg 2: Gör ett primimplikantschema, men utelämna de markerade 
kombinationerna när du ställer upp den ursprungliga ekvationen:  
 
 AbC aBC abC 
AB    
C x x x 
 
 
 
C räcker för att täcka alla raderna, och vi får därmed ekvationen  

P’ = C 
 
Primtecknet efter P (’) markerar att vi har gjort förenklande antaganden. 
 
Övning: Vi har följande data, sammanställda i en sanningstabell: 
 
Betingelse  Partiformering Antal fall
  
A B C P 
1 1 1 ?  0 
1 1 0 0  8 
1 0 1 1  6 
1 0 0 0  11 
0 1 1 ?  0 
0 1 0 ?  0 
0 0 1 1  3 
0 0 0 0  5 
 
A = etnisk ojämlikhet 
B = centraliserad politisk styrning 
C = Underminering av etniska institutioner 
P = Etniskt baserade politiska partier (beroende variabel) 
 

a. Ställ upp en ekvation för de icke-existerande kombinationerna (ekvat-
ionen för ”?”, som du kan kalla ”e”). Minimera den så långt det går. 
 
b. Använd De Morgans lag för att få fram en ekvation för de kombinat-
ioner som existerar (ekvationen för ”E”). 
 
c. Gör antagandet enligt punkt 5, och räkna fram ekvationen för P. 
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d. Gör antagandet enligt punkt 6, och räkna fram ekvationen för P.   
 
e. Gör övningen en gång till, men använd nu exemplet i Ragin på s.107, 
tabell 8! 
 
12. Motsägelsefulla radresultat 
 
Det är inte bara det empiriska materialets begränsade diversitet som 
måste hanteras. Ofta får vi, om vi har ett tillräckligt stort antal fall, en-
skilda rader i sanningstabellen där utfallet ibland blir en etta och ibland 
en nolla. Även detta är ett vägval, där forskaren måste fatta beslut. Pro-
blematiken kan hanteras på åtminstone följande sätt:  
 

• Betrakta varje motsägelsefullt radresultat som en indikation 
på att den modell vi prövar inte kan göra reda för variationen, 
och gå tillbaka till ritbordet. 

• Inför någon kvantitativ brytpunkt (t.ex. koda en rad som etta 
bara om minst 75 procent av fallen för den raden är ettor). 

 
Diskutera: Hur förhåller sig de båda förslagen till grundtankarna bakom 
QCA? Finns det andra sätt att hantera problematiken? Hur ska man mo-
tivera en bestämd kvantitativ brytpunkt?  
 
13.  Att bedöma och utvärdera teorier  
 
De färdigheter du nu har i boolesk algebra har ytterligare ett viktigt an-
vändningsområde. Du har i dem ett redskap för att undersöka hur pass 
väl data stämmer med egna och andras teorier.  
 
Idén är enkel. Teorin eller teorierna förutsäger att en viss händelse in-
träffar givet att vissa kombinationer av betingelser är närvarande. Den 
teoretiskt härledda ekvationen kallar vi (T). Vi gör en empirisk under-
sökning för att kontrollera om så är fallet, och får då fram en ekvation 
som vi kallar (R). Vi är nu intresserade av att veta i vilken mån dessa ek-
vationer stämmer överens, att de överlappar. Detta kan vi undersöka ge-
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nom att multiplicera (T) med (R): vi skriver (T)*(R), eller helt enkelt 
(T)(R).  
 
Ofta råder det inte en perfekt överensstämmelse mellan teori och data. 
Teorin kan förutsäga att händelsen ska inträffa när den i verkligheten 
inte gör det [(T)*(r)], men det kan också vara så att händelsen inträffar 
trots att teorin förutsäger att den inte ska inträffa [(t)*(R)]. Dessa fall är 
särskilt viktiga att identifiera, eftersom begränsade fallstudier av just 
dessa fall potentiellt kan ge strategiska informationer som hjälper oss att 
utveckla den existerande teoribildningen.  
 
Teorin förutsäger att kombinationen leder till utfallet 
 

          JA  NEJ 

Kombinationen  JA 

leder faktiskt till  

detta utfall: 

         NEJ 
 

Här har vi ett redskap för att undersöka hur pass väl en viss teori predi-
cerar utfallet i en studie. Vill vi veta i vilka fall prediktionen slår in så går 
vi tillväga på det sätt som anges i den första cellen i egenskapsrymden: vi 
multiplicerar den ekvation vi kommer fram till i undersökningen med 
den ekvation som teorin anger.  
 
Om vi istället vill precisera de fall där utfallet inträffar trots att teorin sä-
ger att den inte borde göra det så går vi tillväga enligt anvisningen i cell 2. 
Dessa fall torde vara särskilt intressanta att undersöka, eftersom man då 
med en begränsad arbetsinsats, närstudiet av ett fåtal fall, kan få viktiga 
ledtrådar om hur man bättre ska specificera teorin. Samma typ av strate-
gisk information kan vi få genom att följa proceduren i cell 3. Där hand-
lar det om att få en beskrivning av de fall där teorin säger att utfallet 
ifråga borde resultera, men där det i verkligheten inte gör det. Fallstudier 
inom denna klass av fall kan ge teoretiskt viktiga infallsvinklar.  

 

 (R)(T)                          (R)(t) 
 
 
 
 (r)(T)                            (r)(t) 
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Övning: Anta att du har en teori om att utfallet U inträffar om faktorer-
na A och B samtidigt är närvarande, eller om C är frånvarande och D är 
närvarande, det vill säga:  

U = AB + cD 
 
Anta vidare att du har genomfört en studie där faktorerna A, B, C och D 
används som oberoende variabler, och att du då kommer fram till föl-
jande ekvation:  

U = ABd + C 
 
Använd schemat ovan för att undersöka hur, och i vilka fall, din teori 
stämmer. Vilka kombinationer finns det anledning att undersöka när-
mare om man vill förbättra och vidareutveckla teorin?  
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