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Per facilitar-vos la tasca d’analitzar les dades que heu obtingut en les entrevistes i
qüestionaris és important que les agrupeu per temes i conceptes. És a dir, per poder
extreure dades que us serveixin per elaborar conclusions, el primer pas és agregar les
dades, unir-les i després comparar-les i intentar treure’n conclusions. Per fer-ho us
recomanem que feu servir taules per conceptes clau; definiu-los per estar segurs que tot
l’equip esteu pensant en el mateix, i intenteu extreure de les entrevistes tots els fragments
que facin referència a aquests temes. D’aquesta manera, al final tindreu en un mateix
document tota la informació que heu extret sobre un tema. Aquests conceptes genèrics
són el que anomenem categories d’anàlisi, perquè ens permeten agrupar la informació
per temes i estudiar-la.
En ciència és molt important referenciar bé les fonts i saber sempre d’on ha sortit la
informació. Per això, heu d’assignar un codi a cada entrevista o enquesta i, quan
traspasseu els comentaris a aquest full de buidatge, abans hi poseu el codi; així sempre
podreu anar a la font original.
En resum el procés és el següent:
1-

Assigneu a cada entrevista o enquesta un codi.

2- Acordeu les categories d’anàlisi que fareu servir, és a dir, els conceptes que voleu

analitzar per extreure’n conclusions.
3- Ordeneu la informació de les entrevistes i les enquestes en les categories que

pertoqui.
4- Quan ho tingueu tot ordenat podeu extreure resultats agrupats, per exemple: “5 de

les 6 persones entrevistades coincideixen en una mateixa opinió”.
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EXEMPLE DE TAULA D’ANÀLISI QUALITATIVA
CATEGORIA

DESCRIPCIÓ DE LA
CATEGORIA

Qualitat de

Volem conèixer les

les relacions

condicions de treball

laborals a

a les cooperatives i

les

què n’opinen les

cooperatives

persones sòcies i
treballadores.

RESULTATS
[AC. 24] “Nosaltres, clar, alhora som socis, és a dir, qui pren
les decisions, i al mateix temps treballadors, és a dir, qui fa
la feina. A vegades és una mica ambivalent però aporta
molt saber que organitzem la feina entre totes”.
[DF. 32] “Jo valoro molt que totes les que treballem aquí
siguem les propietàries de l’empresa, que el treball
l’adaptem nosaltres i no al revés”.
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