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Työn tavoitteena on selvittää mitä on grounded theory, miten se on 

sovellettavissa akateemisissa julkaisuissa ja miten eri julkaisujen grounded 

theory -tutkimukset eroavat toisistaan. Työ on toteutettu järjestelmällisesti 

analysoimalla neljän markkinointia käsittelevän lehden julkaisemat GT-

tutkimukset vuosina 2000-2012. 

 

Tuloksina havaitaan lehdille tyypillisiä ominaispiirteitä. Tarkastelun kohteena 

ovat tutkimusotannat, tutkimusprosessit, tutkimusten aihealueet sekä 

tutkimuksissa esitetyt lopputulokset. Lisäksi työssä tarkastellaan havaittuja 

trendejä grounded theory tutkimuksissa sekä pohditaan tutkimusmenetelmän 

tulevaisuutta. Perinteinen GT-tutkimus on tietyissä akateemisissa lehdissä yhä 

yleisesti käytetty menetelmä, mutta sen soveltava käyttö, sekä 

monimenetelmäiset tutkimukset ovat selvässä kasvussa. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoitus on luoda yleiskäsitys laadullisesta grounded theory (GT) -

tutkimusmenetelmästä, sekä sen käytöstä markkinointia käsittelevissä tieteellisissä 

julkaisuissa. GT on 1960-luvulla kehitetty laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka 

ensimmäisen kerran esittelivät Barney Glaser ja Anselm Strauss 1967 julkaistussa kirjassaan 

―The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative research‖. Kandidaatintyö 

auttaa lukijaa ymmärtämään kuinka GT-menetelmää käytetään akateemisissa lehdissä ja 

minkälaisia piirteitä julkaistuissa artikkeleissa on havaittavissa. 

 

GT-tutkimusmenetelmää on suositeltu käytettäväksi yritysmarkkinoinnin tutkimuksessa ja se 

onkin alalla yleisesti käytetty. Toisaalta menetelmän tämän hetkistä käyttöä on kuvailtu myös 

puutteelliseksi. Monissa julkaisuissa ei esimerkiksi viitata vuonna 1967 julkaistun ―The 

Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research‖ jälkeen julkaistuihin 

teoksiin lainkaan. Tämän seurauksena tutkimusten lukijalle ei välttämättä selviä, ymmärtääkö 

tutkija Glaserin ja Straussin myöhempiä näkemyksellisiä eroja. Lisäksi tieteellisissä 

julkaisuissa GT-tutkimuksen toteuttamisesta mainitaan yleensä hyvin vähän, tai siitä saatetaan 

jopa vaieta kokonaan.  Joissakin julkaisuissa, joissa mainitaan GT:n käyttö, ei toteuteta GT:n 

perimmäistä tavoitetta eli kehitetä teoriaa. GT-menetelmää saatetaan käyttää myös tekosyynä 

aiemman kirjallisuuden huomiotta jättämiselle, tai sitä pidetään vain kaavamaisena datan 

analysoinnin työkalupakkina. Väärinymmärryksistä huolimatta hyviä GT-tutkimuksia 

julkaistaan jatkuvasti ja metodi on suosittu vaikkakin haastava laadullinen 

tutkimusmenetelmä. (Wagner et al. 2010; Suddaby 2006) 

 

Työ on toteutettu analysoimalla vuosina 2000–2012 julkaistuja GT-tutkimuksia valituissa 

akateemisissa lehdissä. Analyysissa jokainen tutkittu lehti käytiin läpi systemaattisesti 

kronologisessa järjestyksessä vanhimmasta julkaisusta aloittaen. Työssä suoritetaan 

johdonmukainen katsaus jokaisen lehden tarkasteluajanjaksona julkaistuihin GT-tutkimuksiin. 

Tämä mahdollistaa lehtien helpon ja järjestelmällisen vertailun. Lopussa esitellään 

artikkelianalyysin havainnot ja johtopäätökset. 
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Tämä kandidaatintyö tehtiin selventämään GT:n käyttöä laadullisena tutkimusmetodina 

markkinoinnin alan tutkimuksessa. Työ on tärkeä, sillä aikaisemmin ei ole selvitetty kriteerejä 

ja tutkimusten sisältämiä ominaispiirteitä GT-tutkimuksen julkaisemiseksi markkinointia 

käsittelevissä akateemisissa julkaisuissa. Lukijalle työ selventää, minkälainen on arvostetussa 

tieteellisessä lehdessä julkaistu GT-tutkimus. 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteet on esitelty taulukossa 1. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen käsitteleminen 

työn alussa antaa lukijalle yleiskuvan grounded theory -tutkimusmenetelmästä. Toinen 

tutkimuskysymys jakautuu kolmeen alikysymykseen. Nämä alikysymykset tarkentavat 

muuten erittäin laajaa toista tutkimuskysymystä. Toiseen tutkimuskysymykseen ja sen 

alikysymyksiin vastataan artikkelianalyysissa ja johtopäätöksissä. 

 

Taulukko 1. Työn tutkimuskysymykset. 

1. Mitä on grounded theory ja kuinka sitä voidaan soveltaa akateemisessa tutkimuksessa? 

2. Minkälaisia grounded theory -artikkeleita on julkaistu valikoiduissa tiedelehdissä  vuosina 

2000-2012? 

 Miten eritasoisissa lehdissä julkaistut tutkimukset eroavat toisistaan? 

 minkälaisiin aineistoihin (laatu & koko) julkaistut GT-tutkimukset perustuvat? 

 minkä tyyppisiä julkaistut GT-tutkimukset ovat olleet? 

 

Analyysissa käsiteltävät lehdet ovat Journal of Marketing (JM), Journal of Business Research 

(JBR), Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS) sekä Industrial Marketing 

Management (IMM). Työssä pyritään kuvaamaan GT -menetelmä, kuin sen alkuperäiset 

kehittäjät ovat sen kuvanneet. Tekstissä kuitenkin huomioidaan uusien julkaisujen merkitys 

menetelmän kehitykselle. Menetelmän alkuperäisten kehittäjien näkemyserot esitellään, mutta 

näkemyseroihin ei oteta kantaa. Lähteinä käytetään pääasiassa Anselm Straussin suuntauksen 

mukaisia teoksia, sillä kyseinen näkemys GT:stä on markkinoinnin alan tutkimuksissa 

vallitseva trendi. 
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1.2 Rakenne 

 

Työn alussa GT-tutkimusmusmenetelmä ja GT-tutkimusten toteuttaminen kuvaillaan 

ymmärrettävästi, mutta riittävällä tarkkuudella kattavan kokonaiskuvan saamiseksi 

menetelmästä. Lisäksi verrataan GT-menetelmää kolmeen muuhun laadulliseen 

tutkimusmenetelmään: case-, etnografiseen- ja fenomenologiseen tutkimukseen. Työn 

rakenne kappaleiden sisältöineen on esitelty kuvassa 1. 

 

Rakenne Sisältö 

 

1. Johdanto 
Miksi työ on tehty, minkä vuoksi aihe on tärkeä ja 

miten työ hyödyttää lukijaa. 

2. Grounded theory -

tutkimusmenetelmä 

Vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Yleiskuva GT-menetelmän synnystä, tutkimuksen 

kulusta ja erityispiirteistä sekä GT-menetelmän 

erot muista laadullisista menetelmistä. 

3. Tiedonhaku 

Millä perustein tutkittavat lehdet on valittu sekä 

miten analysoitavat artikkelit on valittu ja miten 

GT-menetelmä on artikkeleista tunnistettu. 

4. Artikkelianalyysi 

Analysoidaan jokaisen valitun lehden GT-

tutkimukset yksityiskohtaisesti ja järjestelmällisesti 

sekä vertaillaan eri lehdissä julkaistujen GT-

tutkimusten ominaispiirteitä keskenään. 

  

 

 

5. Johtopäätökset 

Vastataan toiseen tutkimuskysymykseen. Lisäksi 

GT-menetelmän tulevaisuutta pohditaan tehtyihin 

havaintoihin perustuen sekä esitellään 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

 

 

 

6. Yhteenveto 
Kootaan lyhyesti yhteen työn tärkein sisältö ja 

havainnot. 

Kuva 1. Työn rakenne pääpiirteittäin 
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Artikkelianalyysin toteuttamisen metodologia on kuvailtu tiedonhakukappaleessa. 

Artikkeleiden hakuprosessi selvitetään läpikotaisin lehtien valinnasta käytettyjen hakusanojen 

löytämiseen. Tämän lisäksi esitellään analyysiosioon valittujen artikkelien valintakriteerit. 

Tämän jälkeen löydetyt GT-artikkelit analysoidaan systemaattisesti. Analyysin pohjalta 

pohditaan GT-menetelmän käyttöä tarkastelluissa lehdissä, esitetään johtopäätökset ja 

yhteenveto. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan luvussa 2: Gorunded theory -

tutkimusmenetelmä ja toiseen tutkimuskysymykseen luvussa 5: Johtopäätökset. 

 

  



7 

 

 

 

2 GROUNDED THEORY –TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Grounded theory -tutkimusmenetelmän tarkoitus on luoda uutta teoriaa hankitun datan 

pohjalta. Tutkimusmenetelmää käytetään pääasiassa laadullisessa tutkimuksessa, mutta sitä 

voidaan käyttää myös määrällisen datan pohjalta teorian luomiseen. Grounded theory 

lähestymistapana eroaa siis merkittävästi tutkimustavasta, jossa asetetaan hypoteesit ja 

testataan jo olemassa olevaa teoriaa empiirisellä tutkimuksella. GT:ssä siis empiirinen 

tutkimus on uuden teorian lähde, ei vanhan teorian varmistus. (Glaser & Strauss 1967,  1-3, 

185-187) 

 

2.1 GT:n synty 

 

Grounded theoryn luojat Barney Glaser ja Anselm Strauss loivat tutkimusmenetelmän 1960-

luvulla suosiota kasvattaneen positivistisen grand theory -suuntauksen haastajaksi. Tuolloin 

kehityssuuntana oli empiiristen kentällä tehtyjen tarkkailututkimusten vähentyminen. Grand 

theory oli jossain määrin irti oikeasta elämästä ja käytännön tilanteista. Tämä mahdollisti 

itsestään selvien totuuksien kierrättämisen uuteen kontekstiin, jolloin empiiristä 

havaintomateriaalia ei edes tarvittu. Glaser ja Strauss suhtautuivat kriittisesti tutkimustapaan, 

joka oli kaukana oikeiden ihmisten jokapäiväisistä ongelmista (Goulding 2002, 40-42). He 

suosivatkin tutkimuskohteiden tarkkailua ja tutkijan ja tutkittavan välistä suoraa 

vuorovaikutusta. Vuonna 1967 Glaser ja Strauss esittelivät grounded theory -

tutkimusmenetelmän kirjassaan ―The Discovery of Grounded Theory: Strategies for 

Qualitative Research‖. Tutkimusmenetelmänä GT tarjoaa joukon järjestelmällisiä 

menettelytapoja teorian luomiseen tutkimusmateriaalin pohjalta. (O‘Reilly et al. 2012) 

 

Glaserille ja Straussille syntyi näkemyseroja kehitetyn menetelmän implementoinnista 

Glaserin suosiessa luovuutta ja avoimuutta, kun taas Strauss oli rakenteellisemman tiedon 

analysoinnin kannalla. Glaserin mielestä ennalta määritellyt menetelmät datan analysoinnissa 

johtivat teorioihin, jotka perustuivat ennakkokäsityksiin. Kaksi eri koulukuntaa GT:n käytöstä 

syntyi Straussin julkaistessa vuonna 1990 yhdessä Juliet Corbinin kanssa kirjan ―Basics of 

Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory‖. 
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Tieteellisissä julkaisuissa suositellaankin mainitsemaan, kumpaa koulukuntaa kyseisessä 

tutkimuksessa on käytetty. (Wagner et al. 2010) 

 

2.2 GT-tutkimuksen kulku 

 

Mikäli tutkittava ilmiö, tutkimustavoite ja tutkimuskysymykset ovat sopivia tutkittavaksi 

grounded theory -menetelmällä, valitaan kyseinen lähestymistapa. Tällaisia ilmiöitä ovat 

aiheet, joissa on vuorovaikutuselementti, kuten esimerkiksi asiakkaan ja yrityksen 

vuorovaikutussuhteet tai yrityksen sisäiset rajapinnat. Tutkija päättää empiirisen datan lähteet 

oman harkintakykynsä mukaan. Tutkittavaksi hankitaan siis ne lähteet, joista tutkija uskoo 

saavansa oleellista tietoa tutkittavaan ilmiöön liittyen. Lähteiden valinta tutkijan harkinnan 

mukaan on teoreettisen otannan yksi ominaispiirre. Teollisessa markkinoinnissa 

tutkimusaineisto hankitaan usein haastatteluin. Haastattelut eivät saa olla täysin rakennettuja 

ja ohjattuja, sillä silloin tutkija vain vahvistaa omia ennakkokäsityksiään tutkittavasta 

ilmiöstä. Ne eivät saa olla myöskään liian avoimia, sillä silloin tutkija saa analysoitavakseen 

epäolennaista dataa. GT:ssä onkin hyvä aloittaa avoimilla haastatteluilla, ja kun teoria alkaa 

muotoutua, siirtyä yhä rakenteellisempiin haastatteluihin, jotta saavutetaan teoreettinen 

kylläisyys. (Goulding 1999; Gubrium & Holstein 2002, s. 675-683; Mello & Flint 2009) 

 

Haastattelujen tekeminen ja niiden analysointi tapahtuu samanaikaisesti. Uusissa 

haastatteluissa havaitut käsitteet sijoitetaan kategorioiksi tai näiden ominaisuuksiksi. Tätä 

uusien käsitteiden vertailua vanhojen havaintojen kanssa kutsutaan jatkuvaksi vertailuksi. 

Tulevien haastattelujen valinta tehtyjen havaintojen perusteella on teoreettista otantaa. 

Grounded theory on iteratiivinen, eli samaa prosessia toistava menetelmä. Lopulta, 

kategorioiden täyttyessä ja tutkijan saadessa yhä paremman kuvan tutkittavasta ilmiöstä, alkaa 

ydinkategoria muotoutua. Ydinkategoria on yläkäsite, jonka takia tutkimusta on tehty. Se 

kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja sen alle asettuvat muut kategoriat. Ydinkategorian muotoutumisen 

havaittuaan tutkija alkaa ohjaamaan haastatteluja ja koodausta siten, että kaikkia havaittuja 

käsitteitä yhteen kokoava ydinkategoria saataisiin luotua. Tutkimuksen ohjaamista 

ydinkategorian luomiseksi kutsutaan selektiiviseksi koodaukseksi. Ydinkategoria on pohja 

teoreettiselle mallille, joka on tarkoitus luoda grounded theory -tutkimuksessa. (Mello & Flint 

2009; Corbin & Strauss 2008, 73-74, 103-106) 



9 

 

 

 

2.3 GT -menetelmän piirteet 

 

Grounded theoryn muodostavat sen viisi analyyttistä perusperiaatetta. Nämä periaatteet ovat: 

jatkuvan vertailun menetelmä, teoreettinen koodaus, teoreettinen otanta, teoreettinen 

kylläisyys ja teoreettinen herkkyys. GT:n perusperiaatteet ja niiden väliset vuorovaikutukset 

mahdollistavat lopulta teorian kehittämisen. GT-tutkimuksessa sen perusperiaatteiden tulee 

olla osallisena koko tutkimusprosessin ajan siten, että tutkimuksen vaiheet ovat koko 

prosessin ajan vuorovaikutuksessa keskenään. Grounded theory - tutkimusprosessin kulku 

pääpiirteittäin on esitetty kuvassa 2, kuten Wagner et al. (2010) asian näkevät. Kuvasta 

huomataan, oikeaoppisessa GT-tutkimuksessa tutkimuksen eri vaiheet ovat tiiviissä 

vuorovaikutuksessa keskenään koko tutkimusprosessin ajan. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

muista tutkimusmenetelmistä poiketen GT-tutkimus ei ala jo olemassa olevien teorioiden 

kirjallisuusarvioinnilla. GT ei sovellu tutkimusmenetelmäksi aiheisiin, joita on jo käsitelty 

kattavasti julkaistussa kirjallisuudessa, eikä sillä tule testata asetettuja hypoteeseja tai toistaa 

aiempia tutkimuksia. (O‘Reilly et al 2012; Wagner et al. 2010) 

 

 

Kuva 2. Grounded theory -tutkimusprosessin kulku (Wagner et al. 2010) 
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Yksi oleellisimmista GT:n piirteistä on jatkuvan vertailun menetelmä. Siinä datasta 

löydettyjen ominaisuuksien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia vertaillaan ja samankaltaiset 

ominaisuudet kategorioidaan ylemmän tason käsitteen alle. Vertailu on tärkeää analyysin 

onnistumiselle, sillä tämän avulla tutkija tunnistaa eri kategorioille ominaisia ominaisuuksia. 

Jatkuvaa vertailua toteutetaan jatkuvasti tutkijan edetessä analyysissä. Glaser ja Strauss (1967, 

105-113) kuvailevat jatkuvan vertailun menetelmän kulun seuraavasti: ensin arvioidaan datan 

ominaisuuksien soveltuvuutta kategorioihin, sitten kategoriat ja niiden ominaisuudet 

integroidaan ja lopulta datasta nouseva teoria rajataan ja kirjoitetaan. Menetelmän eri vaiheet 

ovat GT:n periaatteiden mukaisesti yhtäaikaisesti käytössä vaikka teorianluontiprosessi 

kasvaakin jatkuvasti kuvaillulla tavalla. (Corbin & Strauss 2008, 73-74) 

 

Grounded theoryssa datan analysointiin kuuluu koodaus eli käsitteiden johtaminen ja 

kehittäminen datasta. Koodaaminen koostuu kahdesta osasta: avoimesta- sekä aksiaalisesta 

koodauksesta. Avoimessa koodauksessa pilkotaan dataa ja käsitteellistetään sitä ryhmiksi, ja 

lisäksi samanaikaisesti mietitään näiden käsitteiden ominaisuuksia ja ulottuvuuksia. 

Aksiaalisessa koodauksessa puolestaan liitetään käsitteitä ja kategorioita toisiinsa, eli 

jäsennetään löydöksiä suhteessa toisiinsa. Aksiaalinen ja avoin koodaus eivät tosiasiassa ole 

erillisiä työvaiheita, vaan tapahtuvat samanaikaisesti. Kategorioiden luomisen jälkeen 

viimeinen vaihe on nimeltään integrointi tai selektiivinen koodaus. Tässä vaiheessa aiemmin 

kehitetyt kategoriat liitetään ydinkategoriaan ja jalostetaan ja hienosäädetään syntyvää 

teoreettista rakennelmaa. (Corbin & Strauss 2008, 159-273) 

 

GT:n luonteesta johtuen datankeräysmenetelmänä käytetään teoreettista otantaa, sillä GT:ssä 

datan keräystä hallitsee datasta nouseva teoria. Teoreettinen otanta on itse itseään ruokkiva 

prosessi: datasta löydetyt käsitteet muokkaavat seuraavan datankeräyskierroksen kysymyksiä. 

Tutkimusotanta tapahtuu tavanomaisista käytännöistä poiketen kerättyyn dataan reagoimalla 

eikä tutkimusotantaa etukäteen päättämällä tai haastateltavien suosituksiin perustuen. 

Tutkimusotoksen päättämistä etukäteen kutsutaan harkintaotannaksi. Lumipallo-otannassa 

haastateltavat johdattelevat tutkijan seuraavan datan lähteelle. Teoreettisen otannan 

periaatteiden mukaan tutkija aloittaa analyysin heti datan keruun alettua, eikä kuten 

tavanomaisissa menetelmissä vasta datankeräysprosessin jälkeen. Teoreettinen otanta -

prosessissa tutkija hakeutuu tilanteisiin, joissa hän saa lisätietoa datasta nousseista käsitteistä. 
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Näin ollen teoreettinen otanta ei niinkään ole otantaa ihmisjoukosta vaan datasta kumpuavista 

käsitteistä. Koska käsitteet kehittyvät teoreettisen otannan kautta, ne muodostavat teorian 

rakentamiselle vakaat perusteet. Teoreettinen otanta jatkuu kunnes kaikki kategoriat ovat 

kylläisiä. Tutkimuksen alussa tutkija ei vielä tiedä kuinka paljon dataa teorian luomiseen 

tarvitaan. Näin ollen tutkimusaineiston tarkka määrä on selvillä vasta tutkimusprosessin 

lopussa, mistä johtuen tutkijan täytyy itse arvioida milloin uusi kerätty data ei tuo enää 

lisäarvoa kehittyvälle teorialle, eli milloin teoreettinen kylläisyys tutkimusprosessissa 

saavutetaan. Kun kerätty data ei tuo enää uusia ominaisuuksia kategorioihin, eikä analyysi tuo 

lisäarvoa käsitteellistämiseen, on datan kerääminen aika lopettaa. Lopulta teoreettisen 

kylläisyyden määrittely on kuitenkin tutkijan henkilökohtaisten ratkaisujen ja teoreettisen 

herkkyyden varassa. (Glaser & Strauss 1967, 45, 61-62; Corbin & Strauss 2008, 143-145, 

263)  

 

Teorian alkaessa hahmottua datasta, on teorianluontiprosessille ratkaisevaa tutkijan kyky 

käsitteellistää ja muodostaa aineistosta nouseva teoria (Glaser & Strauss 1967, 46). Glaser & 

Strauss (1967, 47) kutsuvat tätä tutkijan jatkuvasti kehittyvää henkilökohtaista ominaisuutta 

teoreettiseksi herkkyydeksi. Tutkijalla täytyy siis olla kyky tunnistaa ja erottaa nousevan 

teorian kannalta merkittävä ja toisarvoinen data (O‘Reilly et al. 2012). 

 

2.4 GT ja muut laadulliset menetelmät 

 

Straussin ja Corbinin (1994) mukaan suuri ero GT:n ja muiden laadullisten 

tutkimusmenetelmien välillä on GT:n painopiste teorian kehittämisessä. Luotua teoriaa ei 

kuitenkaan pyritä todentamaan tutkimuksen jälkeen esimerkiksi kavantitatiivisella 

tutkimuksella vaan GT-tutkimusprosessin datan keräys ja analysointi ajavat kohti todennetun 

teorian syntymistä (Strauss & Corbin 1994). Verrattuna muihin laadullisiin menetelmiin 

GT:llä on myös samankaltaisuuksia, kuten datan kerääminen haastatteluilla tai esimerkiksi 

havainnoimalla. Tärkeä GT:n ja muut laadulliset menetelmät yhdistävä tekijä on tutkijan 

vastuu omasta tulkinnastaan (Strauss & Corbin 1994). Laadullisten tutkimusten tekijöiden 

vastuulla on tulkita, mitä he kuulevat, havainnoivat tai lukevat, eikä ainoastaan raportoida 

tutkittujen kohteiden mielipiteitä (Strauss & Corbin 1994). Taulukossa 2 vertaillaan GT:tä 

kolmeen muuhun laadulliseen tutkimusmenetelmään: case-, etnografiseen- ja 
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fenomenologiseen tutkimukseen. Vertailun lähtökohtana on menetelmien käyttö 

liiketoiminnan, eritoten markkinoinnin tutkimisessa. 

 

Taulukko 2. Laadulliset tutkimusmenetelmät (Easton 2010; Goulding 2005; Mello & Flint 2009) 

 Grounded theory Case-tutkimus Etnografia Fenomenologia 

Tutkimuskohteiden 

esimerkkejä 

Vuorovaikutustilant

eet: 

suhdemarkkinointi, 

myyntitilanne, 

palvelutilanne 

Asiat ja ilmiöt, joihin 

on vaikea päästä 

käsiksi: B2B-

markkinat, 

organisaatiot, suhteet 

Osaston sisäinen 

dynamiikka, 

sukupuolen 

merkitys, 

ympäristöön ja 

eettisyyteen 

liittyvä 

markkinointi 

 

Kuluttajien 

käyttäytyminen 

Data 1: Haastattelut 

2: Havainnot ja 

dokumentit 

Tutkija kehittää ja 

luokittelee datasta 

käsitteitä 

1: Haastattelut 

2: Havainnot ja 

dokumentit 

Kerätään useista 

lähteistä 

1: Havainnot 

2: Haastattelut 

Tutkitaan ihmisiä 

heidän 

luonnollisessa 

ympäristössään 

 

1: Haastattelut 

Haastateltavien 

näkemykset ja 

kokemukset ovat 

tutkijan ainoa 

tiedonlähde 

Analyysi Teorian luominen 

ohjaa analyysia. 

Dataa analysoidaan 

ja kerätään yhtä 

aikaa. Analyysi ja 

keräys lopetetaan, 

kun uutta tietoa ei 

enää löydy. 

Case on yhden 

tapauksen ilmentymä. 

Metodissa 

analysoidaan yhtä tai 

muutamaa sosiaalista 

yhteisöä tai tilannetta, 

joista kehitetään 

kokonaisvaltainen 

kuvaus. 

 

Datasta etsitään 

kaavoja ja näitä 

selittäviä ideoita. 

Tämä tehdään 

sisällönanalyysin 

kautta, jossa 

päätelmät tehdään 

tekstistä. 

Kokonaisvaltainen 

tulkinta perustuu 

laaja-alaiseen 

näkökulmaan. 

Lopputulos on 

tulkittavan tekstin 

ja tulkitsijan 

viitekehyksen 

yhdistelmä. 

Tavoite Kehittää teoria 

ymmärtämällä 

sosiaalisia 

prosesseja 

Kuvata tilanteita 

tosielämän 

kontekstissa 

 

Ymmärtää 

ihmisten 

kulttuureja 

Ymmärtää 

kokemusten 

merkitys niiden 

kokijoiden kautta 

 

 

GT- ja case-tutkimusmenetelmät vaikuttavat hyvin samankaltaisilta, voidaanhan molempien 

avulla luoda malleja tai viitekehyksiä. Niiden toteuttamisessa ja taustalla on lähtökohtaisesti 

merkittävä ero, sillä GT:n perimmäinen tarkoitus on kehittää teoriaa, kun taas case-menetelmä 

kuvaa mennyttä tapahtumaa, jonka case: organisaatio tai ihminen, on kokenut (Mello & Flint 

2009). Case-tutkimuksessa luodaan viitekehys,  jonka kategoriat täytetään, kun GT-tutkimus 

taas suoritetaan kehittämällä viitekehys datasta nousevien kategorioiden kautta. Eastonia 

(2010) mukaillen case-tutkimuksen case ilmentää vain yhtä tapausta ja sen pohjalta pyritään 
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luomaan tosielämää kuvastava malli. Case-menetelmä sopii hyvin esimerkiksi 

organisaatioiden tutkimiseen, koska menetelmän vahvuudet ovat ilmiöiden tutkimisessa, jotka 

ovat monimutkaisia tai hankalasti saavutettavia (Easton 2010). Etnografialle soveltuvimpia 

tutkimuskohteita ovat ihmisten ominaisuuksiin tai ympäristöön ja eettisyyteen liittyvät aiheet, 

kun fenomenologia taas kokemuksia tutkivana menetelmänä sopii parhaiten kuluttajien 

käyttäytymisen analysointiin (Goulding 2005). Dataa voidaan kaikissa neljässä menetelmässä 

kerätä haastatteluin, mutta muista menetelmistä poiketen etnografiassa Mello ja Flint (2009) 

kertovat datan keruun tapahtuvan ensisijaisesti havainnoimalla. Vaikka vertaillut laadulliset 

menetelmät voivat ensisilmäykseltä näyttää samankaltaisilta, on menetelmien välillä suuri ero 

tutkimuksen pohjimmaisissa tavoitteissa. 
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3 TIEDONHAKU 

 

Grounded theory -tutkimusmenetelmän käyttöä markkinointiin liittyvissä tieteellisissä 

julkaisuissa analysoidaan lehdissä julkaistujen tieteellisten artikkelien pohjalta. Analyysiin 

haluttiin vaikuttavuuskertoimeltaan eli artikkeleihin kohdistettujen viittausten lukumäärään 

perustuvan tieteellisen julkaisun merkittävyyttä ilmaisevalta luvultaan eritasoisia lehtiä. 

Lehtien valinnassa konsultoimme ulkopuolista asiantuntijaa. Analyysiin valitut lehdet 

esitellään taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Analyysiin valitut lehdet 

Lehti Vaikuttavuuskerroin (Thomson Reuters 2013) 

Journal of Marketing 5,5 

Journal of the Academy of Marketing Science 2,7 

Journal of Business Research 1,9 

Industrial Marketing Management 1,5 

 

 

Vaikuttavuuskertoimen lisäksi toinen valintakriteeri oli markkinointia, ja eritoten teollista 

markkinointia käsittelevien artikkelien julkaiseminen kyseisissä lehdissä. Näiden kahden 

kriteerin pohjalta valittiin neljä lehteä, joista markkinoinnin alan merkittävin julkaisu Journal 

of Marketing (JM) oli selkeä valinta tutkittavaksi julkaisuksi. Lisäksi teollisen markkinoinnin 

seuratuin tieteellinen julkaisu Industrial Marketing Management (IMM) valittiin sen 

käsittelemän aihepiirin ansiosta. Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS) on 

vaikuttavuuskertoimeltaan 2,7 ja kyseisessä lehdessä julkaistaan teollista markkinointia 

käsitteleviä artikkeleita. Journal of Business Researchissa (JBR) julkaistaan liiketalouteen 

liittyviä tutkimuksia. Näiden tutkimusten joukossa on usein teollista markkinointia 

käsitteleviä artikkeleita. 
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3.1 Hakuprosessi 

 

Julkaisujen analyysissa päädyttiin tarkastelemaan kahdentoista vuoden ajanjaksoa vuodesta 

2000 vuoteen 2012 asti. GT-tutkimusmenetelmää käyttäviä artikkeleita etsittiin ensimmäisenä 

JM:stä. Kyseisen lehden kaikki 552 julkaistua artikkelia käytiin läpi yksitellen. Jokainen 

artikkeli avattiin ja niistä etsittiin GT-menetelmään viittaavia piirteitä. Yksityiskohtainen 

artikkeleiden läpikäynti mahdollisti hakusanojen kehittämisen muita lehtiä varten. Monia eri 

hakusanoja kokeiltiin, mutta kaksi hakusanaa, ‖grounded‖ ja ‖discovery‖, kattoivat kaikki 54 

JM:stä tunnistettua GT-artikkelia. Hakusanojen valinta perustuu siihen, että etsityissä 

artikkeleissa lähes poikkeuksetta mainitaan grounded theory tai kyseistä tutkimusmenetelmää 

käyttävissä artikkeleissa viitataan teoksiin, joiden nimissä esiintyy sana grounded. Discovery 

sana puolestaan valittiin, jotta löydettäisiin artikkelit, jotka ilmoittavat menetelmäkseen 

discovery oriented approachin eli uusien löytöjen lähestymistavan. Discovery oriented 

approachilla viitataan usein grounded theory -tutkimukseen. 

 

Kun JM:n GT-artikkelit oli tunnistettu, etsittiin lehdestä löydetyillä hakusanoilla GT-

artikkeleita JBR:stä, JAMS:ista ja IMM:stä. Haun tuloksina olevat artikkelit taulukoitiin 

myöhempää GT-menetelmän yksityiskohtaista tunnistusta varten. Kaikista neljästä lehdestä 

tehty alustava artikkelihaku tuotti taulukossa 4. esitetyt tulokset. 

 

Taulukko 4. Alustavan artikkelihaun tulokset lehdittäin. 

Lehti “grounded” tai “discovery” 

Journal of Marketing Hakusanojen löytäminen, 54 

Journal of the Academy of Marketing Science 104 

Journal of Business Research 350 

Industrial Marketing Management 334 

 

 

Alustavan haun jälkeen tutkittavia artikkeleita oli 842. Näistä artikkeleista tutkittiin niiden 

käyttämää tutkimusmetodia syvemmin. Artikkeleista etsittiin mitä metodia tutkija itse 

mainitsee käyttävänsä. Useissa tapauksissa kuitenkaan käytettävää tutkimusmetodia ei 
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mainittu. Mainitun metodin lisäksi tarkasteltiin tutkimuksen kuvausta ja pohdittiin 

noudattaako tutkimus GT:n oppeja. Epäselvissä tilanteissa tarkasteltiin kaikkia osia 

artikkeleista, eikä metodologia-otsikon ensimmäisen kappaleen analyysi riittänyt. GT-

artikkelien tunnistamisvaiheessa konsultoimme useaan otteeseen ulkopuolista asiantuntijaa ja 

vaihe saikin iteratiivisia piirteitä GT-metodin tunnistamisen haasteellisuuden vuoksi. Lopulta 

GT-menetelmää käyttävät tutkimukset tunnistettiin GT-tutkimuksen kulkua ja piirteitä 

opiskelemalla. JM:stä, JAMS:ista, JBR:stä ja IMM:stä löydettyjen GT- sekä mixed methods -

artikkelien lukumäärät esitetään taulukossa 5. Lisäksi taulukossa esitellään artikkelien 

kokonaismäärä sekä erikseen läpi käytyjen artikkelien lukumäärä. 

 

Taulukko 5. GT-artikkelien etsinnän yhteenveto 

Lehti 

Artikkeleita 

julkaistu vuosina 

2000-2012 

Tutkitut 

artikkelit 

GT-

artikkelit 

Mixed methods 

-artikkelit 
Yhteensä 

Journal of Marketing 552 552 11 6 17 

Journal of the Academy of 

Marketing Science 
678 104 6 1 7 

Journal of Business 

Research 
2445 350 11 3 14 

Industrial Marketing 

Management 
1357 334 8 2 10 

Yhteensä 5002 1340 36 12 48 

 

 

Artikkelianalyysiin valituissa artikkeleissa on suoritettu täysimääräinen GT-tutkimus tai GT 

on ollut muiden menetelmien rinnalla vallitsevana tutkimusmetodina. Mukaan ei ole valittu 

artikkeleita, joissa GT:tä on käytetty esimerkiksi ainoastaan kerätyn datan koodauksessa. 

Saadakseen täysimääräisen hyödyn GT-menetelmästä täytyy sen olla käytössä 

kokonaisvaltaisena metodina, eikä ainoastaan vain osana tutkimusprosessia esimerkiksi datan 

koodauksessa tai analysoinnissa (O‘Reilly et al. 2012). Edellä kuvailtu kandidaatintyön 

tutkimusprosessi havainnollistetaan kokonaisuudessaan kuvassa 3. 
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Kuva 3. Tiedonhakuprosessi ja artikkelianalyysi. 
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4 ARTIKKELIANALYYSI 

 

Lehtikohtaisessa GT-tutkimusten analyysissa on otettu huomioon vain täysimääräiset GT-

artikkelit sekä artikkelit, joissa GT on vallitseva tutkimusmetodi mahdollisten muiden 

metodien rinnalla. Artikkelianalyysiin on valittu mukaan myös niin sanotut Mixed Methods -

tutkimukset, joissa on suoritettu GT-tutkimuksen lisäksi, tai sen pohjalta kvantitatiivinen 

tutkimus (Johnson, Onwuegbuzie & Turner 2007). Analyysissa mixed methods -tutkimuksia 

ei käsitellä. Mixed methods -artikkelit on huomioitu vain julkaisujen yleisessä tarkastelussa. 

Analyysi on toteutettu jokaisen tutkitun lehden kohdalla systemaattisesti samalla tavalla: 

Analysoimalla ensin tutkimusotannan kokoa ja laatua, jonka jälkeen on selvitetty minkälainen 

tutkimusprosessi on ollut ja miten se on lehdessä julkaistuissa tutkimuksissa kuvailtu. Tämän 

jälkeen on käyty läpi tutkimusten lopputuloksien esitystapa ja lopuksi on analysoitu 

julkaistujen tutkimusten aihealueita. Kaikki lehdet käytiin kronologisessa järjestyksessä läpi 

vanhimmasta artikkelista aloittaen. Analyysin tavoitteena on suorittaa johdonmukainen 

katsaus jokaisen lehden tarkasteluajanjaksona julkaistuun GT-tutkimukseen. Tämä 

mahdollistaa lehtien helpon ja järjestelmällisen vertailun. 

 

Analyysissa etsitään jokaisesta lehdestä kyseisen lehden artikkeleille tyypillisiä piirteitä, 

selvitetään tutkimusotannan koko ja laatu, mitä aiheita on tutkittu sekä miten GT-tutkimusten 

julkaisut ovat jakautuneet ajallisesti. Lehdille tyypilliset artikkelit käydään läpi 

artikkeliesimerkkien kautta. Lehtikohtaisia havaintoja vertaillaan lopuksi keskenään. 

 

Kun työssä puhutaan tutkimusotoksesta, tarkoitetaan sillä ensisijaisesti haastateltujen 

lukumäärää. Mikäli haastateltujen lukumäärää ei ole annettu tai kyseisessä tiedossa on 

epäselvyyksiä, oletetaan haastattelujen lukumäärän kuvaavan tarpeeksi tarkasti 

tutkimusotosta. Tämä helpottaa eri artikkelien vertailua. Lisäksi tutkimuksissa mahdollisesti 

käytetty toissijainen data on rajattu analyysin ulkopuolelle. 
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4.1 Journal of Marketing (JM) 

 

JM:ssä oli julkaistu vuosien 2000-2012 aikana 11 GT:tä tutkimusmenetelmänään käyttävää 

artikkelia. Lisäksi lehdessä oli julkaistu 6 mixed methods -artikkelia, joissa laadullisena 

tutkimusmenetelmänä käytettiin GT:tä. 

 

4.1.1 Tutkimusotanta 

 

Journal of Marketingissa tutkimusotannan koko vaihteli paljon. Pienin tutkimusotos 

kyseisessä lehdessä julkaistuissa artikkeleissa oli 22 henkilöä. Sekä Ulagan ja Reinartzin 

(2011), että Flint et al. (2002) artikkeleissa tutkimusotoksen koko oli 22 henkilöä. Myös hyvin 

suuria tutkimuksia on tarkasteltavana ajanjaksona julkaistu. Suurin tutkimusotos eli 142 

haastattelua suoritettiin Morgan et al. (2005) artikkelissa. JM:ssä vuosina 2000-2012 

julkaistujen artikkeleiden tutkimusotannan koon keskiarvo oli 58. 

 

Tutkimusotannan laajuus oli kaikissa julkaistuissa artikkeleissa yli 20. Tutkimusten 

tutkimusotannat vaihtelivat suuresti. Kuvassa 4 on esitetty JM:n tutkimusotannan laajuus 

analysoiduissa GT-artikkeleissa tutkittuna ajanjaksona. Lisäksi tutkimusotokseen valittujen 

haastateltavien asemalla ei näyttänyt olevan yhteyttä tutkimusotoksen laajuuden kanssa. 

Morgan et al. (2005) artikkelissa haastateltavina olivat yritysten johtotason henkilöt, mutta 

silti tutkimusotoksen koko oli 142 haastattelua. Ringberg et al. (2007) artikkelissa puolestaan 

tutkimusotos koostui loppukuluttajista ja otoksen koko oli vain 24 henkilöä. Julkaistaessa 

JM:ssä tärkeää haastateltavien roolin valinnassa on tutkittava ilmiö, eikä haastateltavien 

roolilla tai haastattelujen lukumäärällä näytä olevan vaikutusta tutkimuksen julkaisuun 

lehdessä. Haastattelut ovatkin vain väline tunnistaa ja luoda teoreettinen malli, joka kuvaa 

todellisen maailman ilmiöitä. 
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Kuva 4. Tutkimusotannan laajuus Journal of Marketingin GT-artikkeleissa. 

 

4.1.2 Tutkimusprosessi 

 

JM:ssä 2000-luvun alussa julkaistuissa GT-artikkeleissa mainitaan selkeästi, osassa jo heti 

tiivistelmässä, että artikkelit käyttävät GT:tä metodina. Tästä esimerkkinä on Flint et al. 

(2002) artikkeli. Myös Bendapudin ja Leonen (2002) artikkelissa julistetaan heti metodologia 

-otsikon alla grounded theory tutkimuksen metodiksi. 

 

2000-luvun alun artikkeleissa käytiin hyvin yksityiskohtaisesti läpi tutkimusvaiheet, ja 

korostettiin jatkuvan vertailun menetelmää ja sitä, miten teorian luominen ohjasi koko 

tutkimusprosessia. Artikkelista riippuen tiettyjä tutkimuksen piirteitä korostettiin enemmän 

kuin toisia. Esimerkiksi Flint et al. (2002) artikkelissa on mainittu teoreettinen otanta ja sen 

merkitys valitulle metodille, kun taas Bendapudin ja Leonen (2002) artikkelissa ei itseasiassa 

edes käytetty teoreettista otantaa, vaan harkintaotantaa, eikä siinä saavutettu teoreettista 

saturaatiota. Molemmissa artikkeleissa on tosin kuvattu erittäin tarkasti haastattelut, jatkuvan 
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vertailun menetelmän merkitys tutkimukselle sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Myös datan analysointivaihe on kerrottu tarkasti ja datan koodauksen eri vaiheet ja 

merkitykset on kuvattu lukijalle selvästi.  

 

JM:n uusimmissa artikkeleissa on siirrytty kokonaisvaltaisen GT-menetelmän käytöstä 

monimenetelmäiseen tutkimusmetodologiaan, jossa hyödynnetään osia Straussin ja Corbinin 

kehittämistä GT-tutkimuksen periaatteista muiden tutkimusmenetelmien rinnalla. GT-

menetelmän käyttöä ei ole esitetty yhtä selkästi kuin 2000-luvun alun artikkeleissa. Esimerkki 

tällaisesta GT:tä ikään kuin moduuleina käyttävästä tutkimuksesta on Ulagan ja Reinartzin 

(2011) artikkeli, jossa osia GT:stä on yhdistetty Case-tutkimukseen. Teoreettinen kylläisyys 

on saavutettu kuten GT:ssä sekä datan kategoriointi ja koodaus on suoritettu Straussin ja 

Corbinin periaatteiden mukaisesti. Lisäksi tutkimuksen lopputulosta voidaan pitää GT:n 

mukaisena teoreettisena mallina. 

 

Lehden uusimmassa, eli Coviellon ja Josephin (2012) kirjoittamassa artikkelissa GT on myös 

osana monimutkaista tutkimusmetodikokonaisuutta. Tosin Straussin ja Corbinin sijaan 

käytettävät GT:n osat on poimittu Glaserin ja Straussin alkuperäisestä GT-teoksesta. 

Artikkelissa käytetään harkintaotantaa, eikä GT:n perusperiaatteiden mukaista teoreettista 

otantaa. Lisäksi analyysivaiheessa dataa on verrattu jo olemassa olevaan teoriaan. GT-

menetelmän piirteet, joita tutkimuksessa on käytetty ovat: jatkuvan vertailun menetelmä: 

löydoksiä vertaillaan ja vastakkainasetetaan, datan keräyksen lopettaminen saavutettaessa 

teoreettinen kylläisyys sekä tutkimuksen tuloksena esitetettävä teoreettinen malli. GT-

menetelmää käytetään uudemmissa artikkeleissa entistä valikoivammin, tutkimuksen 

päämäärän kuitenkin pysyessä edelleen uuden teorian tai viitekehyksen kehittämisessä. 

Keinot tämän päämäärän saavuttamisessa ovat siis muuttuneet. 

 

JM:n artikkeleissa on käytetty usein harkintaotantaa GT:n periaatteisiin kuuluvan teoreettisen 

otannan sijaan. Harkintaotanta voidaan kokea puhdasta teoreettista otantaa helpommaksi 

menetelmäksi tai teoreettisen otannan sisältöä ja sen vaatimia metodeita ei välttämättä 

ymmärretä tarpeeksi kattavasti. Lehden artikkeleille koko tarkastelujaksolla on tyypillistä 

GT:n käyttö osittain tai muiden tutkimusmenetelmien rinnalla. Tämä käy erityisen hyvin ilmi 
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uusimmista tutkimuksista, mutta ilmiötä on havaittavissa pienemmässä mittakaavassa myös 

2000-luvun alun tutkimuksissa. 

 

4.1.3 Tutkimustulokset ja niiden esitysmuodot 

 

JM:n GT-tutkimusten lopputulokset esitetään useimmiten rakentamalla löydöksistä graafinen 

käsitteellinen viitekehys, jollaisen esittävät Ulaga ja Reinartz (2011), Epp ja Price (2011), Tuli 

et al. (2007), Gebhardt et al. (2006), Morgan et al. (2005), Viswanathan et al. (2005) sekä 

Flint et al. (2002). Kuvassa 5 esitetään Eppin ja Pricen (2011) erittäin yksityiskohtainen 

asiakasverkostojen integroitumisprosessien viitekehys esimerkkinä JM:lle tyypillisestä 

teoreettisesta viitekehyksestä. Tämän lisäksi tutkimuksessa on esitetty monia viitekehyksen 

käsitteitä syventäviä ja selventäviä taulukoita, mikä on myös tyypillistä muille JM:n GT-

artikkeleille. Poikkeuksetta JM:n GT-tutkimusten lopputulosten syntyminen perustellaan 

myös viittauksilla haastatteluihin. Yleisestä linjasta poiketen Coviello ja Joseph (2012), 

Ringberg et al. (2007), Narayandas ja Rangan (2004) sekä Bendapudi ja Leone (2002) 

esittävät tutkimuksensa lopputulokset vain käsitteitä taulukoimalla tai pelkin sanallisin 

selityksin. 

 

Coviello ja Joseph (2012) esittävät tutkimuksensa lopputuloksena monitahoisen 

luokittelutaulukon asiakkaiden osallistumisesta uusien tuotteiden kehitykseen. Tämän lisäksi 

tutkimuksen tuloksena esitetään 10 tutkimusväitettä (propositions), jotka ovatkin pääroolissa 

artikkelin tuloksissa. JM:ssä Coviellon ja Josephin (2012) lisäksi tutkimusväitteittä 

lopputuloksissaan esittävät Epp ja Price (2011) 8, Tuli et al. (2007) 8, Narayandas ja Rangan 

(2004) 6 sekä Bendapudi ja Leone (2002), joiden kaksiosaisen tutkimuksen lopputuloksissa 

esitetään jopa 21 tutkimusväitettä. Tutkimusväitteitä esitetäänkin huomattavassa osassa JM:n 

GT-artikkelien lopputuloksia, mikä kertoo näiden tutkimusten tarkoituksesta mahdollistaa 

teoreettinen perusta jatkotutkimukselle. 
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Kuva 5. Tyypillinen teoriaviitekehys Journal of Marketingissa (Epp & Price 2011) 

 

JM:n artikkelien lopputulokset voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: tutkimukset, 

joiden tarkoituksena on syventää ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä sekä tutkimukset, joiden 

pääpaino on käytännön liiketoiminnan kehittämisessä. Ensiksi mainittuihin teoreettis-

orientoituneisiin tutkimuksiin kuuluvat Coviellon ja Josephin (2012), Eppin ja Pricen (2011), 

Tuli et al. (2007), Narayandasin ja Ranganin (2004) sekä Flint et. al. (2002) artikkelit. Näissä 

artikkeleissa tutkimustulosten pääpaino on olemassa olevan teorian laajentamisessa, 

tutkittavan ilmiön paremmassa ymmärtämisessä tai teoreettisen pohjan luonti 

jatkotutkimukselle. Suurimmasta osasta JM:n artikkeleita löytyy myös käytännön 

sovellutuksia, mutta edellä mainituissa tutkimuksissa niillä ei ole suurta painoarvoa. Sen 

sijaan käytännön liiketoimintaan paremmin hyödynnettävissä ovat Ulagan ja Reinartzin 
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(2011), Ringberg et al. (2007), Gebhardt et al. (2006), Morgan et al. (2005), Viswanathan et 

al. (2005) sekä Bendapudin ja Leonen (2002) tutkimukset. Näiden tutkimuksen 

lopputuloksissa on esitetty selkeät ja laajat käytännön sovellutukset. Etenkin Viswanathan et 

al. (2005) artikkeli sisältää paljon käytännön vinkkejä kuinka markkinoija voi ottaa 

toiminnallisesti lukutaidottomat kuluttajat huomioon tuotteidensa markkinoinnissa.  

 

Jako käytännöllisiin ja teoreettisiin tutkimuksiin lopputuloksiensa osalta ei ole kuitenkaan 

edellä kuvatun yksioikoista, sillä vaikka esimerkiksi Morgan et al. tutkimus sisältää hyvät ja 

laajat käytännön sovellutukset, uskovat tutkijat lopputuloksena olevan viitekehyksen myös 

luovan perustan tulevalle teoreettiselle ja empiiriselle tutkimukselle. Kaiken kaikkeaan JM:n 

kaikki artikkelien lopputulokset ovat hyvin moniulotteisia, joskin painopiste-eroja 

teoreettiseen tai käytännöllisempään suuntaan on havaittavissa. Selkeää trendiä kumpaankaan 

suuntaan siirtymisessä ei tarkasteluajanjaksolla ole havaittavissa. 

 

4.1.4 Tutkimusten aihealueet 

 

JM:n GT-tutkimukset käsittelevät pääsääntöisesti B2B-markkinoilla toimivia yrityksiä. 

Tarkastellulla ajanjaksolla analysoiduista 11 artikkelista kolme tutkimusta käsitteli vain B2C-

markkinoita (Epp & Price 2011; Ringberg et al. 2007; Viswanathan et al. 2005) ja kaksi 

tutkimusta käsitteli sekä B2B- että B2C-markkinoilla toimivia yrityksiä (Gebhardt et al. 2006; 

Morgan et al. 2005). Lehdessä julkaistujen tutkimusten aihealueet on käsitelty taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Tutkimusten aihealueet Journal of Marketingin GT-artikkeleissa 

Artikkeli Markkina Aihe Teema 

Coviello & Joseph (2012) B2B Asiakkaiden osallistuminen merkittävien 

innovaatioiden luomisessa 

Innovaatiot, 

suhteet 

Ulaga & Reinartz (2011) B2B Menestyksen avaintekijät palveluiden ja tuotteiden 

integroinnissa 

Palvelut, 

organisaatio 

Epp & Price (2011) B2C Asiakasverkostojen identiteettitavoitteet 

ratkaisujensuunnittelussa 

Verkostot, 

ratkaisut 

Tuli, Kohli & Bharadwaj (2007) B2B Asiakkaiden ja toimittajien näkemyserot 

ratkaisuliiketoiminnassa 

Ratkaisut, suhteet 

Ringberg, Odekerken-Schröder, & 

Christensen (2007) 

B2C Tuotteiden ja palveluiden asiakaspalautukset Palvelut 

Gebhardt, Carpenter, & Sherry Jr. 

(2006) 

B2B/B2C Organisaation muuttuminen 

markkinasuuntautuneemmaksi 

Organisaatio 

Morgan, Anderson & Mittal (2005) B2B/B2C Asiakastyytyväisyystietojen käyttö yrityksissä Organisaatio 

Viswanathan, Rosa, & Harris (2005) B2C Kuluttajien päätöksenteko ja selviytyminen 

ostotilanteissa 

Myynti 

Narayandas & Rangan (2004) B2B Yrityssuhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen 

B2B-markkinoilla 

Suhteet 

Flint, Woodruff, & Gardial (2002) B2B Asiakkaiden kokemus toimittajalta saatavasta 

arvosta 

Arvo 

Bendapudi & Leone (2002) B2B Toimittajan avainyhteyshenkilön suhde 

asiakkaisiin 

Suhteet, 

organisaatio 

 

 

Selkeää yhteistä linjaa JM:n artikkelien tutkimusaihealueissa ei ole, mutta suurin osa 

tutkimuksista tarkastelee toimittajan ja asiakkaan välistä rajapintaa. Lisäksi kaikki julkaistut 

tutkimukset käsittelevät jollain tasolla ihmisten tai yritysten välisiä vuorovaikutussuhteita. 

Tämä johtuu GT-menetelmän hyvästä soveltuvuudesta suhteiden ja kokemusten analysointiin. 

 

4.2 Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS) 

 

JAMS:ssa oli julkaistu vuosien 2000-2012 aikana 6 grounded theorya 

tutkimusmenetelmänään käyttävää artikkelia. Lisäksi lehdessä oli julkaistu 1 mixed methods -

artikkeli, jossa laadullisena tutkimusmenetelmänä käytettiin GT:tä. 
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JAMS:issa GT-tutkimuksia on alettu julkaista vasta viime vuosina. Tarkasteluajanjaksolla 

löytyneistä kuudesta artikkelista viisi on julkaistu vuoden 2008 jälkeen ja vain yksi tätä 

aiemmin, vuonna 2001. GT tutkimusten vähyys JAMS:issa voi johtua lehden painopisteestä 

julkaista kirjallisuuteen perustuvia asiakysymyksiä käsitteleviä tutkimuksia (Springer 2013). 

Uuden teorian luomiseen keskittynyt GT-menetelmä ei ole ollut soveltuva menetelmä 

tutkimuksiin, jotka perustuvat olemassaoleviin teorioihin. GT:n alati lisääntyvä käyttö 

JAMS:issa johtuu Straussin ja Corbinin menetelmien suosion kasvusta markkinoinnin 

tutkimuksessa, mikä mahdollistaa GT:n osien käyttämisen monimenetelmäisten tutkimusten 

osina. Straussin lähestymistapa antaa myös mahdollisuuden aikaisemman kirjallisuuden ja 

teorian käytölle tutkimusprosessissa. 

 

4.2.1 Tutkimusotanta 

 

JAMS:ssa tutkimusotantojen koot ovat lähellä toisiaan. Suurin tutkimusotannan koko oli 

Malshen ja Sohin (2009) artikkelissa, jossa haastateltavina oli yhteensä 58 markkinointialan 

ammattilaista. Pienin haastateltavien lukumäärä on Decropin ja Derbaixin (2010) artikkelissa, 

jossa haastateltavina oli yhteensä 34 jalkapallofania ja jalkapalloasiantuntijaa. Tarkasteltavana 

ajanjaksona lehdessä on julkaistu yksi artikkeli, jonka ensisijaisena datan lähteenä ei ollut 

haastattelut, vaan yritysten julkinen dokumentointi (Closs et al. 2011). Vuosina 2000-2012 

JAMS:ssa julkaistuissa GT-artikkeleissa tutkimusotantojen koon keskiarvo oli 37. 

 

Julkaistuissa tutkimuksissa haastateltavien rooli ei näytä olevan yhteydessä tutkimusotoksen 

koon kanssa. Decropin ja Derbaixin (2010) artikkelissa haastateltiin pääasiassa vain 

loppukuluttajia ja tutkimusotoksen koko oli yhteensä 34 henkilöä. Sashittalin & Jassawallan 

(2001) artikkelissa puolestaan haastateltiin ainoastaan yritysten johtotason henkilöstöä ja 

tutkimusotoksen koko oli 50 henkilöä. JAMS:ssa julkaistuissa artikkeleissa haastateltavien 

roolit vaihtelevat aina yritysjohdosta opiskelijoihin. Huomattavaa tutkimusotosten rooleissa 

on että 50 %:ssa artikkeleista käytetään sekä yritykseen kuuluvia henkilöitä että kuluttajia. 

Kuvassa 6. on esitetty tutkimusotantojen koot JAMS:ssa julkaistuissa GT-artikkeleissa. 
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Kuva 6. Tutkimusotannan laajuus Journal of the Academy of Marketing Sciencen GT-artikkeleissa. 

 

Tutkimusotantojen koko on suurimmassa osassa tutkimuksia 30 ja 50 haastateltavan välillä. 

Vähäisen artikkelien lukumäärän vuoksi trendejä ei voi luotettavasti tunnistaa. Viidestä 

haastatteluita informaation lähteenään käyttävästä artikkelista voidaan kuitenkin havaita pieni 

haastateltavien lukumäärän väheneminen. JAMS:ssa tutkimusaineiston hankkiminen on 

suoritettu pääasiassa vain haastatteluin. Ainoastaan Malshen ja Sohin (2009) artikkelissa 

käytettiin ryhmähaastatteluja normaalien haastattelujen tukena. 

 

4.2.2 Tutkimusprosessi 

 

Kaikissa Journal of the Academy of Marketing Sciencessä julkaistuissa grounded theorya 

metodinaan käyttävissä artikkeleissa on mainittu tavoitteeksi luoda jotakin uutta 

tiedeyhteisölle. GT-menetelmän päätavoite on siis omaksuttu jokaisen julkaistun GT-

artikkelin tavoitteeksi. 

 

Lehdessä julkaistut artikkelit jakautuvat selkeästi kahteen eri leiriin; Toisissa artikkeleissa GT 

on kuvattu erittäin tarkasti ja perusteltu sen käyttö ja sovellettu metodia tehdyssä 
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tutkimuksessa (Closs et al. 2011; Beverland et al. 2010; Malshe & Sohi 2009). Sen sijaan 

Blazevicin & Lievensin (2008)  artikkelissa on käytetty GT:n ja case-studyn yhdistelmää, ja 

Decropin & Derbaixin (2010) artikkelissa puolestaan on sekoitettu GT:n sekä etnografian 

piirteitä. Sashittalin & Jassawallan (2001) artikkelissa puolestaan on viitattu kuuluisimpiin 

GT:tä käsitteleviin teoksiin, mutta jätetty tehty tutkimus peilaamatta esiteltyyn 

tutkimusteoriaan. Ajallisesti artikkelien tutkimusprosesseissa ei ole havaittavissa selkeitä 

trendejä. Perinteinen GT-tutkimus näyttääkin olevan ajankohtainen metodi JAMS:ssa. 

 

4.2.3 Tutkimustulokset ja niiden esitysmuodot 

 

JAMS:in GT-tutkimusten lopputuloksina esitettävät teoriaviitekehykset ovat pääsääntöisesti 

yksinkertaisia sekä helposti omaksuttavia. JAMS:in tutkimusten lopputuloksen syntyminen ja 

teorioiden esiin nouseminen on perusteltu lähes poikkeuksetta viittaamalla haastateltavien 

lausuntoihin. Tämän lisäksi viitekehykset on tyypillisesti selitetty auki todella hyvin. Usein 

viitekehysten apuna on käytetty malleja selittäviä ja syventäviä kuvia tai taulukoita, mistä 

hyvänä esimerkkinä on Closs et al. (2011) tutkimuksen lopputulosten esitys. Kyseisessä 

tutkimuksessa lopputuloksista esitetään ensin yleisen tason käsitteellinen viitekehys, joka 

avataan mallin dimensioita selittävällä taulukoilla ja lopuksi vielä esitetään hierarkkisin 

kuvaajin jokaisen dimension jakautuminen kategorioihin. JAMS:in GT-artikkeleilien 

lopputulokset ovat tyypillisesti käsitteellisiä malleja, joista esimerkkinä on kuvassa 7 esitetty 

Beverland et al. (2010) tutkimuksesta löytyvä asiakaskonflikteja ja sen käsitteiden välisiä 

suhteita selittävä viitekehys. Tutkimuksen lopputulokset ovat sovellettavissa niin teoriaan 

kuin käytäntöönkin. 
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Kuva 7. JAMS:in GT-tutkimusten tyypillinen lopputulos (Beverland et al. 2010) 

 

Valtaosassa JAMS:in GT-artikkeleita tutkimusten lopputulokset ovat käsitteellisiä malleja, 

jotka esitetään ja perustellaan kattavasti. Lisäksi viitekehyksissä käsitteiden väliset suhteet 

ilmaistaan selkeästi. Selkeään lopputulosten esitystapaan poikkeuksena on kuitenkin 

Blazevicin ja Lievensin (2008) tutkimus, jossa lopputuloksia ei ole esitetty viitekehyksen 

avulla, vaan ainoastaan sanallisesti. Lisäksi kyseisen tutkimuksen lopputulosten suurinta antia 

ovat teoreettiset sovellutukset, kuten myös Closs et al. (2011) kestävän kehityksen 

dimensioita määrittelevässä tutkimuksessa. Pääosin JAMS:in artikkelien tulosten teoreettinen 

ja käytännöllinen anti ovat kuitenkin tasapainossa. JAMS:in GT-artikkeleissa ainoastaan 

Sashittal ja Jassawalla (2001) esittävät tutkimuksena tuloksena tutkimusväitteitä. 

 

4.2.4 Tutkimusten aihealueet 

 

JAMS:issa julkaistut GT-tutkimukset käsittelivät melko tasaisesti yritys- ja 

kuluttajamarkkinoita. Tarkasteluajanjaksolla julkaistuista kuudesta GT-tutkimuksesta kolme 

(Closs et al. 2011; Sashittal & Jassawalla 2001) käsitteli B2B- ja kaksi (Decrop & Derbaix 

2010; Beverland & Al. 2010) B2C-markkinoita. Malshen & Sohin (2009) ja Blazevicin & 

Lievensin 2008 artikkelissa ei ole selkeästi mainittu kummilla markkinoilla tutkitut yritykset 
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toimivat. Blazevicin & Lievensin 2008 tutkimuksessa asiakkaita käsitellään yksilöinä, mutta 

artikkelista ei käy ilmi ovatko asiakkaat yrityksen edustajia vai kuluttajia. Lehdessä 

julkaistujen tutkimusten aihealueet on käsitelty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Tutkimusten aihealueet JAMS:in GT-artikkeleissa 

Artikkeli Markkina Aihe Teema 

Closs, Speier & Meacham 

(2011) 
B2B Toimitusketjun hallinta ja kestävä kehitys 

arvoketjuissa 
Kestävä kehitys, 

toimitusketju 

Decrop & Derbaix (2010) B2C Urheilutuotteiden kulutukseen liittyvä ylpeyden tunne 

brändistä 
Brändi 

Beverland, Kates, 

Lindgreen & Chung 

(2010) 

B2C Kuluttajakonfliktit palvelutilanteissa Palvelut, suhteet 

Malshe & Sohi (2009) B2B/B2C Myynnin ja markkinoinnin yhteistyö 

markkinointistrategian luomisessa 
Strategia, organisaatio 

Blazevic & Lievens (2008) B2B/B2C Asiakkaiden käyttäytymisestä saatava tieto sähköisten 

palveluiden kehittämiseen 
Palvelut, suhteet, 

käyttäytyminen 

Sashittal & Jassawalla 

(2001) 
B2B Yrityksen sisäisen markkinointistrategian suunnittelu- 

ja implementointiprosessin kuvaus 
Strategia, organisaatio 

 

 

JAMS:in GT-tutkimusten aihealueet jakautuvat monipuolisesti markkinoinnin eri osa-alueille. 

Yrityksen sisäistä organisaation dynamiikkaa käsittelee kaksi artikkelia (Malshe & Sohi 2009; 

Sashittal & Jassawalla 2001). Näistä Malshen ja Sohin (2009) artikkeli käsittelee yrityksen 

organisaation sisäistä toimivuutta tutkimalla markkinoinnin ja myynnin välistä rajapintaa 

yrityksen markkinointistrategian luomisessa, kun Sashittal & Jassawalla (2001) tutkivat 

pienten ja keskisuurten yritysten markkinoinnin suunnittelu- ja toteutusprosessia. Lisäksi 

molempia artikkeleita yhdistää markkinointistrategian vahva mukanaolo aihealueessa. 

Palveluiden tutkimiseen on keskittynyt myös kaksi artikkelia (Blazevic & Lievens 2008; 

Beverland et al. 2010). Blazevic ja Lievens (2008) tarkastelevat asiakasrajapintaa sähköisten 

palveluiden markkinoinnissa ja kehittämisessä, kun Beverland et al. (2010) tutkimus 

käsittelee kuluttajakonflikteja palvelutilanteissa. Closs et al. (2011) tutkivat kuinka kestävän 

kehityksen toteutuminen arvoketjuissa voi parantaa yritysten kilpailukykyä. 
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Muista JAMS:in artikkeleista aihealueeltaan poikkeava artikkeli on Decropin ja Derbaixin 

(2010) tutkimus brändiin liittyvistä tunnesiteistä ja kuluttajien tuotteesta tai brändistä kokema 

ylpeyden tunne. Selkeää yhteistä linjaa JAMS:issa julkaistujen GT-tutkimusten aihealueista ei 

löydy, mutta artikkelien aihealueissa on kuitenkin havaittavissa yhteisiä piirteitä. Osin 

yhteisen linjan puuttuminen voi johtua artikkelien vähäisestä määrästä sekä lehden luonteesta 

julkaista laaja-alaisesti koko markkinoinnin kentän kattavia tutkimuksia, jolloin artikkelien 

aihealueetkin vaihtelevat paljon. 

 

4.3 Journal of Business Research (JBR) 

 

JBR:ssä oli julkaistu vuosien 2000-2012 aikana 11 GT:tä tutkimusmenetelmänään käyttävää 

artikkelia. Lisäksi lehdessä oli julkaistu 3 mixed methods -artikkelia, joissa laadullisena 

tutkimusmenetelmänä käytettiin GT:tä. 

 

4.3.1 Tutkimusotanta 

 

JBR:ssä julkaistuissa artikkeleissa haastateltavien lukumäärät ovat kolmea poikkeusta lukuun 

ottamatta 15-40 haastateltavan välillä. Kuvassa 8. on esitetty tutkimusotantojen laajuudet 

JBR:ssä julkaistuissa artikkeleissa vuosina 2000-2012. Kahden artikkelin kuvassa esitetty 

tutkimusotanta ei kuvaa täysin tutkimusotannan laajuutta; Brewer Doranin (2002) artikkelissa 

tehtiin pilottitutkimus, johon haastateltiin 25 oppilasta, jonka jälkeen toteutettiin useita 

ryhmähaastatteluita, joihin osallistui 31-35 henkilöä. Näiden kahden haastattelukierroksen 

lisäksi kuitenkin suoritettiin vielä itse päätutkimus, josta tutkimusotantaa ei ole mainittu. 

Päätutkimuksen kesto mainittiin ja se oli jatkohaastatteluineen viisi vuotta. Toinen artikkeli, 

jossa esitetty tutkimusotos ei kuvaa datan hankinnan laajuutta, on Funches et al. (2009) 

Artikkeli. Siinä tehtiin kolme erillistä tutkimusta, joissa ensimmäisessä suoritettiin 15 

haastattelua. Tämän jälkeen kuitenkin tehtiin haastatteluihin perustuen avoimiin kysymyksiin 

perustuva kysely, johon osallistui 75 vastaajaa. Artikkelin viimeisessä tutkimuksessa 

lopulliseen kyselyyn vastasi vielä 300 henkilöä.  
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Kuva 8. Tutkimusotannan laajuus Journal of Business Researchin GT-artikkeleissa. 

 

Suurin ilmoitettu haastateltavien lukumäärä oli Chernatonyn & Cottamin (2009) artikkelissa, 

jossa haastateltiin yhteensä 68 eri henkilöä. Pienin haastateltavien lukumäärä oli Funches et 

al. (2009) artikkelissa, jossa pilottitutkimukseen haastateltiin 15 henkilöä. JBR:ssä vuosina 

2000-2012 GT-tutkimukseen haastateltavien lukumäärän keskiarvo on 35. 

 

Lehdessä tarkasteltavana ajanjaksona julkaistuissa artikkeleissa haastateltavien rooli vaihtelee 

artikkeleittain ja tutkimusotannan koko ei ole yhteydessä haastateltavien roolin kanssa. 

Simpson et al. (2006) artikkelissa haastateltiin vain johtotason henkilöstöä ja siinä suoritettiin 

56 haastattelua. Brunkin ja Blümelhuberin (2011) artikkelissa puolestaan haastateltiin vain 

kuluttajia ja haastateltavien lukumäärä oli 20. Pääasiallinen datankeräysmenetelmä oli 

haastattelut. Poikkeuksena tästä on kuitenkin Funches et al. (2009) artikkeli, jossa 
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pääasiallisena datankeräysmenetelmänä toimi kyselylomake. Vuosina 2000-2009 julkaistuissa 

artikkeleissa käytettiin normaaleiden haastatteluiden tukena usein myös ryhmähaastatteluita. 

Vuoden 2009 jälkeen julkaistuissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole enää ryhmähaastatteluita 

käytetty. 

 

4.3.2 Tutkimusprosessi 

 

JBR:ssä julkaistuissa GT-artikkeleissa tutkimusten metodien kuvaukset olivat usein 

yksinkertaisia ja niissä mainittiin käytettävän vain yhtä menetelmää. Poikkeuksena on Brewer 

Doranin (2002) artikkeli, jossa kehitettiin multimetodinen lähestymistapa kulttuurierojen 

tutkimukseen. 

 

Julkaistuissa artikkeleissa sivumäärä on pieni. Tästä johtuen käytettävän tutkimusmetodin 

kuvaukset ovat lyhyitä, sillä GT-artikkeleissa painopiste on tutkimustulosten esittelyssä. 

Poikkeuksena on Brewer Doranin (2002) artikkeli, jossa tutkimusmetodi oli osa artikkelin 

löydöksiä. Kyseisessä tekstissä artikkelin antina, tutkimustulosten lisäksi, oli löytää hyvä 

tutkimusmetodi kulttuurierojen tutkimukseen. seitsemästä sivusta kaksi käytettiin 

tutkimusmetodin kuvaamiseen. Muissa artikkeleissa tutkimusmetodin kuvaus on noin puoli 

sivua. 

 

Tiedonhankinta on kuvattu monessa artikkelissa tarkasti. Malshe et al. (2012) artikkelissa 

haastatteluiden kuvailuun ja niiden suorittamiseen käytetään noin 70 prosenttia methodology-

kappaleen käyttämästä tilasta. Datan analyysi puolestaan kuvaillaan kyseisessä artikkelissa 

vain yhdessä kuuden rivin kappaleessa. 

 

2000-luvulla julkaistuissa artikkeleissa aineiston analyysin luotettavuus on todettu usein sillä, 

että monta eri tutkijaa tekivät itsenäisesti analyysin ja vertailivat tuloksia ja selvittivät 

erimielisyydet puhumalla (Simpson et. Al 2006; McGinnis & Gentry 2009). Uudemmissa 

artikkeleissa on datan analyysin luotettavuuden arvioinnissa ruvettu käyttämään tilastollisia 

mittareita (Malshe et al. 2012; Chen & Granitz 2012) sekä ulkopuolisia asiantuntijoita 

(Malshe 2010 Brunk & Blümelhuber 2011;). 
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4.3.3 Tutkimustulokset ja niiden esitysmuodot 

 

JBR:ssä tutkimusten lopputulokset ovat päässääntöisesti käsitteellisä malleja, joissa 

käsitteiden välisiä suhteita ei ole kuvailtu kovinkaan tarkasti. Tällaiset käsitteelliset 

lopputulokset esitetään 8:ssa JBR:n GT-tutkimuksessa 11:sta. Esimerkkinä käsitteellisestä 

mallista esitetään kuvassa 9 Malshen (2010) tutkimuksesta löytyvä markkinoijan 

uskottavuudesta esiin nousseita käsitteitä kuvaava malli. Tässäkään mallissa käsitteiden 

välisiä suhteita ei ole kuitenkaan selitetty, vaan lopputulokset on jätetty puhtaasti 

käsitteeelliselle tasolle. Erityisen keskeneräisiltä vaikuttavat Funches et al. (2009) sekä Bush 

A. et al. (2007) mallit, joissa tutkimuksen tulokset on vain kategorioitu. Pääosin JBR:n 

käsitteeliset mallit ovat esimerkin kaltaisia kuvaajia poislukien Lee et al. (2009) viitekehys, 

joka on esitetty kahden käsitteellisen taulukon muodossa. Useimmiten lehden käsitteelliset 

viitekehykset ovat kuitenkin kuvan 9. kaltaisia yksinkertaisia malleja (Brunk & Blümelhuber 

2011; Chernatony & Cottam 2009; McGinnis & Gentry 2009; Simpson et al. 2006). 

 

 

Kuva 9. JBR:ssä lopputuloksena oleva käsitteellinen malli (Malshe 2010) 

 

Poikkeuksena JBR:n GT-tutkimusten käsitteellisiin lopputuloksiin tekevät Brewer Doran 

(2002), Chen ja Granitz (2012) sekä Malshe et al. (2012), joista kahdessa viimeksi mainitussa 

tutkimuksen tuloksia pohditaan vain sanallisesti, kertomalla strategisia suosituksia (Chen & 

Granitz 2012) tai kuvailemalla tutkimusaiheen erityispiirteitä (Malshe et al. 2012). Brewer 

Doranin (2002) tutkimuksen lopputulokset sen sijaan esitetään kuluttajien ostokäyttäytymistä 

kuvaavina prosessikuvaajina. Kyseisen tutkimuksen löydöksistä tekee poikkeuksellisen myös 
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se, että tutkimuksen lopputuloksena voidaan pitää myös toimivan metodologian löytämistä 

kulttuurierojen tutkimiseen. Lisäksi Brewer Doran (2002) viittaa haastateltavien sanomisiin 

vain muutaman kerran lopputuloksia perustellessaan, kun muissa JBR:n GT-tutkimuksissa 

tulokset perustellaan lähes säännönmukaisesti yksinomaan haastateltavien sitaatteihin 

tukeutuen. 

 

Uusimmissa tutkimuksissa korostetaan lopputulosten tavoitteena olevan ilmiön 

käsitteellistäminen eikä niinkään uuden yleispätevän teorian luominen. Eritoten Malshe et al. 

(2012) sekä Brunk ja Blümelhuber (2011) ovat valinneet tutkimuksen tavoitteeksi tutkittavan 

aiheen esittelyn tai käsitteellistämisen. Näiden tutkimusten tarkoituksena on avata keskustelu 

ilmiöstä ja luoda perusta jatkotutkimukselle aiheesta. Tutkimusten tulokset ovat selkeästi 

JBR:n artikkelien tärkein osa-alue, sillä löydösten perustelemiseen on lehdessä käytetty suurin 

osa raportin pituudesta. Esimerkiksi metodologiaa on useimmiten käyty läpi vain noin puolen 

sivun verran, kun taas tutkimuksen tulosten perusteluun käytetään useimmiten 4-5 sivua, mikä 

on 6-7 sivun mittaisista artikkeleista huomattava osa. Tulosten löytyminen ja teoriamallien 

syntyminen datasta perustellaan artikkeleissa läpikotaisesti useimmiten haastateltavien 

sitaatteihin tukeutuen. Useassa JBR:n tutkimuksessa esitetään myös tulosten käytännön 

liiketoiminnan sovellutuksia lukuun ottamatta uusia tutkimussuuntauksia kartoittavia 

artikkeleita. 

 

4.3.4 Tutkimusten aihealueet 

 

JBR:ssä julkaistut GT-tutkimukset kästittelevät lähes yksinomaan B2C-markkinoita tai sekä 

B2B- että B2C-markkinoita. Yhteensä 11:stä tarkasteluajanjaksolla julkaistusta GT-

tutkimuksesta seitsemän käsittelee ainoastaan B2C- ja kolme molempia markkinoita 

Ainostaan Simpson et al. (2006) organisaation innovaatiosuuntaumista käsittelevä artikkeli on 

keskittynyt B2B-markkinoilla toimivien yritysten tutkimiseen. JBR:ssä julkaistujen 

tutkimusten käsittelemät markkinat ja aihealueet on esitelty taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Tutkimusten aihealueet JBR:n GT-artikkeleissa 

Artikkeli Markkina Aihe Teema 

Chen & Granitz (2012) B2C Kuluttajien asenteet uuteen teknologiaan Tuotemuutos, teknologia 

Malshe, Al-Khatib, Al-

Habib & Ezzi (2012) 
B2B/B2C Mynniin ja markkinoinnin rajapinta Saudi-

Arabialaisissa yrityksissä 
Organisaatio, myynti, kulttuuri 

Brunk & Blümelhuber 

(2011) 
B2C Kuluttajien yrityksen toiminnasta ja brändistä 

kokema eettisyys 
Sosiaalinen vastuu, eettisyys 

Malshe (2010) B2B/B2C Markkinointihenkilöstön uskottavuus myynnin 

ja markkinoinnin rajapinnassa 
Organisaatio, myynti 

Chernatony & Cottam 

(née Drury) (2009) 
B2C Yrityksen eri osastojen yhteistoiminnan 

vaikutuksesta brändin menestymiseen 
Organisaatio, brändi 

Lee, Motion & Conroy 

(2009) 
B2C Kuluttajien tietyn brändin välttäminen ja 

vastakulutus 
Käyttäytyminen, brändin 

välttäminen, negatiivinen kulutus 

McGinnis & Gentry 

(2009) 
B2C Altavastaajatuotteiden kuluttamisen motiivit Käyttäytyminen, negatiivinen 

kulutus, altavastaajatuote 

Funches, Markley & 

Davis (2009) 
B2C Asiakkaiden motiivit vastatoimiin yritystä 

kohtaan 
Käyttäytyminen, vastatoimet, 

negatiivinen kulutus 

Bush A.,. Bush V., Orr & 

Rocco (2007) 
B2B/B2C Myyntiteknologioiden käyttämisestä 

yritykselle aiheutuvat eettiset ongelmat 
Myynti, eettisyys, teknologia 

Simpson, Siguaw & Enz 

(2006) 
B2B koko yrityksen kattavan 

innovaatiosuuntautumisen seuraukset 
Innovaatiot, organisaatio 

Brewer Doran (2002) B2C Kulluttajien päätöksentekoprosessin vertailu 

Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa 
Kulttuurit, käyttäytyminen 

 

 

Suuri osa JBR:n GT-artikkeleista tutkii jollain tasolla kuluttajien käyttäytymistä. Selkeimpiä 

esimerkkejä kuluttajien käyttäytymistä tarkastelevaa tutkimusta ovat vuoden 2009 kuluttajien 

negatiivista kulutusta käsittelevät artikkelit (Lee et al. 2009; McGinnis & Gentry 2009; 

Funches et al. 2009). Nämä kaikki tutkimukset ovat samasta negatiivisen kulutuksen 

teemanumerosta: Journal of Business Research, vuosikerta 62, numero 2. Näiden lisäksi myös 

Brewer Doran (2002), Brunk ja Blümelhuber (2011) sekä Chen ja Granitz (2012) tutkivat 

kuluttajien käyttäytymistä. JBR:ssä on julkaistu monta organisaation toimintaa ja sen 

vaikutuksia liiketoimintaan tutkivaa artikkelia. Nämä artikkelit käsittelevät yrityksen eri 

osastojen välisen yhteistoiminnan vaikutuksia (Malshe 2010; Chernatony & Cottam 2009; 

Simpson et al. 2006) tai ominaispiirteitä kuten Malshe et al. (2012), joiden tutkimuksen 

aiheena on myynnin ja markkinoinnin rajapinta Saudi-arabialaisessa kontekstissa. 
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Organisaatiota tutkivat GT-artikkelit ovat yleistyneet JBR:ssä tarkasteluajan jakson loppua 

lähestyttäessä. 

 

Lehdessä on myös paljon artikkeleita, jotka käsittelevät vaikeasti mitattavissa olevia 

aihealueita kuten kulttuureja, eettisyyttä ja asiakkaiden tai yritysten arvomaailmaa. Tällaisista 

aihealueista kulttuurin vaikutuksia käsittelevät Malshe et al. (2012) sekä Brewer Doran 

(2002), kun taas Brunkin ja Blümelhuberin (2011) sekä Bush A. et al. (2007) tutkimuksen 

pääpainona on myyntiosaston teknologisten apuvälineiden käytön eettisyys. Useimmat JBR:n 

GT-tutkimuksista käsittelevät kuluttajien käyttäytymisen tai organisaatioiden sisäisen 

yhteistoiminnan motiiveja ja rakenteita, joista etenkin organisaatiota käsittelevät tutkimukset 

ovat nostaneet suosiotaan viime vuosina. 

 

4.4 Industrial Marketing Management (IMM) 

 

IMM:ssä oli julkaistu vuosien 2000-2012 aikana 8 grounded theorya tutkimusmenetelmänään 

käyttävää artikkelia. Lisäksi lehdessä oli julkaistu 2 mixed methods -artikkelia, joissa 

laadullisena tutkimusmenetelmänä käytettiin GT:tä. 

 

4.4.1 Tutkimusotanta 

 

IMM:ssä tutkimusotantojen koot olivat samankaltaisia. Suurin otannan koko oli Wagnerin ja 

Johnsonin (2004) artikkelissa, jossa haastateltiin yhteensä 44 ostopäällikköä. Pienin 

haastateltavien lukumäärä oli Ulagan (2003) artikkelissa, jonka tutkimuksessa haastateltiin 10 

ostoammattilaista. Tarkasteltavalla ajanjaksolla lehdessä julkaistiin yksi GT:tä metodinaan 

käyttävä artikkeli, jossa ensisijaisena datana ei käytetty haastatteluja, vaan siinä käytettiin 

julkaisua, joka keräsi tietoja eri toimitusketjuista (Gilliland 2003). IMM:ssä vuosina 2000-

2012 julkaistujen artikkeleiden tutkimusotannan koon keskiarvo oli 19. 

 

Otantojen koot vaihtelivat vain vähän artikkeleiden välillä ja riittävä tutkimusotannan koko 

tuntuukin olevan noin 15-20 haastateltavaa henkilöä Julkaistaessa IMM:ssä. Kuvassa 10 on 

esitetty IMM:ssä julkaistujen GT-artikkelien tutkimusotantojen koot. Kyseisessä lehdessä 

julkaistujen artikkelien tutkimukseen osallistuvat olivat lähes poikkeuksetta joko yritysten 
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johtohenkilöstöä tai muita kokeneita työntekijöitä. Tämä selittyy lehden keskittymisellä B2B-

markkinointiin, jolloin tutkimuksia loppukuluttajista ei tarvita. Lisäksi yrityksissä toimivien 

ammattilaisten sisällyttäminen tutkimusotokseen on hyödyllisempää kuin opiskelijoiden 

mukaan mahduttaminen. 

 

 

Kuva 10. Tutkimusotannan laajuus Industrial Marketing Managementin GT-artikkeleissa. 

 

Tutkimustulosten varmennuttaminen ryhmähaastattelutilaisuuksissa oli harvinaista. Näin 

tehtiin vain Ulagan (2003) artikkelissa. Ryhmähaastattelutilaisuuksien vähyys johtuu 

luultavasti tutkijoiden luottamuksesta kerättyä dataa ja sen tulkintaa kohtaan. Monissa 

artikkeleissa käytetään useita tutkijoita datan koodausvaiheessa, jotta varmistetaan syntyvien 

kategorioiden objektiivisuus.  
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4.4.2 Tutkimusprosessi 

 

GT on tutkimusmenetelmänä hyvin selitetty artikkeleissa, jotka on julkaistu IMM:ssä vuosina 

2000-2012. Esimerkiksi Flintin ja Woodruffin (2001) artikkelissa kerrotaan mikä GT on ja 

mainitaan sen tavoitteeksi luoda uutta teoriaa, joka pohjautuu empiiriseen dataan. Kyseisessä 

artikkelissa käytetään teoreettista otantaa ja sanotaan käytettävän jatkuvan vertailun 

menetelmää. lopputuloksina esitetään teoreettinen viitekehys. 

 

Joissakin artikkeleissa puhutaan hyvin lyhyesti käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja GT:tä 

käytetään muutamassa artikkelissa vain osittain. Esimerkkinä Gillilandin (2003) artikkelista 

pystyy päättelemään, että teoreettista otantaa ei käytetä, vaikka jo heti tiivistelmässä 

julistetaan GT-metodin käyttö. Lisäksi artikkelissa avoin- ja aksiaalinen koodaus sanotaan 

olevan peräkkäisiä prosesseja, eikä samanaikaisia. Jatkuvan vertailun menetelmä kuvataan 

artikkelissa datapalasien vertailuksi. GT:n käytännön soveltamisen epäselvyydet voivat 

toisaalta johtua tilanpuutteesta, jolloin tiettyjen tutkimusprosessien kuvaamiseen käytetään 

vain vähän tilaa ja luotetaan lukijan tuntevan käytettävän tutkimusmenetelmän. 

 

Siirryttäessä uudempien tutkimusten metodikuvauksiin, havaitaan että tutkimukset alkavat 

yhä enenevissä määrin olla GT:n ―hengessä‖ tehtyjä. Puhtaasti vain GT-menetelmää 

noudattavia tutkimuksia ei uusissa artikkeleissa enää ole, vaan niissä kootaan eri metodeja ja 

noudatetaan GT:n pääpiirteitä. Leen ja Cadoganin (2009) artikkelissa mainitaan, että GT:tä ei 

pidä enää pitää yksittäisenä metodina, vaan yleisenä lähestymistapana tutkimukseen. Vaikka 

Leen ja gadoganin (2009) tutkimus onkin monimetodinen ja vain GT:n hengessä tehty, on se 

silti tutkimukseen eniten vaikuttava metodi. Myöskään esimerkiksi Terho et al. (2012) 

artikkelissa ei mainita suoraan käytettävän GT:tä, mutta se on silti tutkimukseen eniten 

vaikuttava tutkimusmenetelmä. GT on selkeästi vaikutusvaltainen tutkimusmetodi 

julkaistaessa IMM:ssä, eikä sen käyttöä tarvitse hukuttaa teoreettiseen jargoniin ja 

monimetodien sekoitukseen. Artikkeleissa riittää, että harkitsee uusien GT:tä käsittelevien 

tieteellisten julkaisujen antia. 
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4.4.3 Tutkimustulokset ja niiden esitysmuodot 

 

IMM:n GT-tutkimuksissa tutkimustulokset esitetään Gillilandin (2003) artikkelia lukuun 

ottamatta käsitteellisen viitekehyskuvion avulla. Gilliland (2003) esittää tutkimustuloksena 

olevan kanavakannustimien luokittelujärjestelmän taulukkoina, joissa löydetyt dimensiot 

kuvaillaan, mutta niiden välisiä suhteita ei esitetä. Artikkelista tekee poikkeuksellisen myös 

ainoana IMM:n GT-tutkimuksissa esitetyt tutkimusväitteet ja artikkelin pääasiallinen 

tutkimuksellinen anti onkin teorialle ja jatkotutkimukselle. Muutoin IMM:n artikkelien 

lopputulokset on esitetty selkeästi ja käytännön liiketoimintaan sovellettavissa olevin 

teoreettisin viitekehyksin. Kuvauksen lisäksi IMM:n tutkimustuloksina olevien mallien 

käsitteet selitetään tekstissä selkeästi auki. IMM:n tutkimustuloksia perustellaan viittaamalla 

haastateltavien lausuntoihin lukuun ottamatta Zahay et al. (2004) ja Gillilandia (2003). 

IMM:lle tyypillinen tutkimustulos on käytäntöön sovellettavissa oleva teoreettinen viitekehys. 

Kuvassa 11 esitetään tästä esimerkkinä Leen ja Cadoganin (2009) tutkimuksen tuloksena 

oleva johtajien ongelmanratkaisupyörä. 

 

 

Kuva 11. IMM:n käytännönläheinen viitekehys (Lee & Cadogan 2009) 
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Ulagan (2003) tutkimuksen lopputulokset ovat hyvin käytäntöön sovellettavissa. 

Tutkimuksessa on tunnistettu kahdeksan arvonluonnin dimensiota, mutta niiden määrittely on 

jätetty luokittelun tasolle sillä käsitteiden välisiä suhteita ei ole selvitetty. Tutkimustulosten 

pääasiallinen anti on kuitenkin käytännön liiketoiminnan kehittämisessä, sillä artikkeli sisältää 

kattavan ohjeistuksen ja esimerkin johtajille, kuinka tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 

toimittajien arvontuoton arvioinnissa. Myös Wagnerin ja Johnsonin (2004) tutkimuksen 

viitekehys strategisista toimittajaportfolioista on hyvin käytäntöön sovellettavissa. Thomas et 

al. (2011) tutkimuksen lopputuloksena oleva kiireestä selviytymisen luokittelumallista on 

esitetty kattavasti keinoja tulosten implementoinnista strategian suunnitteluun. 

 

Flint ja Woodruff (2001) esittävät puolestaan tutkimuksensa lopputuloksena teoreettisen 

mallin asiakkaiden toivoman arvon muutosajureista. Kyseinen tutkimus sisältää paljon 

käytännön ja teoreettisia sovellutuksia, mutta lopputuloksissa on suuri painoarvo myös 

jatkotutkimuksella, sillä artikkelissa esitetään luodun mallin pohjalta kaikkeaan 17 

hypoteesia. Myös Terho et al. (2012) tutkimustuloksissa poikkeuksellisen on suuri painoarvo 

teorialla ja tulevaisuuden tutkimusmahdollisuuksilla. Tutkimuksessa käsitteellistetään 

arvopohjainen myynti, jonka pohjalta luodaan viitekehys. 

 

IMM:n lopputuloksien esitysmuoto on kauttaaltaan yksinkertaisen selkeä. Teoriamallit ja 

niiden soveltaminen on selitetty artikkeleissa hyvin auki ja ne ovatkin täten pääsääntöisesti 

suhteellisen helposti ymmärrettävissä. Lisäksi lähes kaikista tutkituista artikkeleista on 

löydettävissä selkeä teoreettinen viitekehys, joka on useissa tapauksissa helposti käytäntöön 

sovellettavissa. 

 

4.4.4 Tutkimusten aihealueet 

 

IMM:n analysoidut tutkimukset käsittelevät lehden nimen mukaisesti vain yritysmarkkinoita 

ilman poikkeuksia. Jopa artikkelit tuotekehityksestä ja myyntijohtajien ongelmatilanteista, 

jotka voisivat hyvin käsitellä myös B2C-markkinoilla toimivia yrityksiä, on sidottu 

yritysmarkkinoille. Tämä osaltaan kertoo lehden painopisteestä julkaista spesifisti vain B2B-
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markkinoille sidottua tutkimusta. Vuosina 2000-2012 julkaistujen GT-artikkelien aihealueet 

on esitetty taulukossa 9. 

 

Taulukko 9. Tutkimusten aihealueet Industrial Marketing Manageentin GT-artikkeleissa 

Artikkeli Markkina Aihe Teema 

Terho, Haas, Eggert & Ulaga 

(2012) 
B2B Arvoperustainen lähestymistavan käyttö 

myyntiosastolla 
Arvo, myynti 

Thomas, Esper & Stank (2011) B2B Kiireen vaikutus toimitusketjusuhteisiin Toimitusketju, 

suhteet 

Lee & Cadogan (2009) B2B Myyntijohtajien ongelmatilanteiden käsittely ja 

ratkaisu 
Myynti 

Wagner & Johnson (2004) B2B Strategisten toimittajaportfolioiden kehittäminen Strategia, osto 

Zahay, Griffin & Fredericks 

(2004) 
B2B Tiedon merkitys tuotekehityksessä Tuotekehitys 

Ulaga (2003) B2B Toimittajan ja asiakkaan välinen arvonluonti Suhteet, arvo 

Gilliland (2003) B2B Kannustimet toimitusketjussa Toimitusketju, 

suhteet 

Flint & Woodruff (2001) B2B Asiakkaiden tavoittelema arvo tulevaisuudessa Arvo 

 

 

Lehden artikkelien aihealueet ovat vaihtelevia. Kaikki artikkelit käsittelevät yritysten välisiä 

suhteita lukuun ottamatta Leetä ja Cadogania (2009), jotka tutkivat yksittäisen ihmisen 

ongelmanratkaisua, tosin B2B kontekstissa. Viidessä artikkelissa kahdeksasta myyminen tai 

ostaminen on tutkimuksen keskiössä (Terho et al. 2012; Lee & Cadogan 2009; Wagner & 

Johnson 2004; Ulaga 2003, Flint & Woodruff 2001). Kaikille IMM:n tutkimuksille on 

yhteistä aiemman tutkimuksen puute aiheesta. Usein tutkijat korostavat käsitteellisen mallin 

puuttumista tutkittavalta aihealueelta, minkä vuoksi tutkimusmetodiksi on valittu GT. 

Yleistäen voidaan tutkimusaihealueista todeta IMM:ssä julkaistavien GT-tutkimusten 

käsittelevän aiemmin käsitteellistämättömiä toimittaja- ja asiakasyritysten välisen rajapinnan 

ilmiöitä. 
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4.5 Lehtien Vertailu 

 

Jokaisessa analysoidussa lehdessä havaittiin tiettyjä ominaispiirteitä. Lehtien ominaispiirteitä 

vertaillaan sekä analysoidaan keskenään ja niistä pyritään löytämään yhteisiä ja toisistaan 

erottavia piirteitä. Lehtien vertailu on esitetty samassa järjestyksessä kuin yksittäisten lehtien 

analyysi. 

 

4.5.1 Tutkimusotannat 

 

Tutkimusotantojen koko vaihteli suuresti JM:ssä, kun taas IMM:ssä ja JBR:ssä hajonta oli 

suhteellisen pientä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. JAMS:ssa otantojen koot olivat 

tarkasteltavalla ajanjaksolla samansuuruisia. IMM:ssä tutkimukseen haastateltiin tyypillisesti 

noin 15-25 henkilöä. JM:ssa hajonta oli suurempaa. Lehdessä julkaistiin viisi alle 30 henkilöä 

käsittävän tutkimusotannan sisältämää tutkimusta, mutta myös yli sadan henkilön haastattelua 

käsittäviä tutkimuksia oli kaksi kappaletta. Hyvä tutkimusotannan koko GT-tutkimuksessa 

JM:ssa julkaistaessa näyttää olevan noin 30-50 haastateltavaa. JBR:n tutkimusotokset ovat 

20-40 haastateltavan kokoisia, kun taas JAMS:ssa julkaistaessa tutkimusotosten koot ovat 

olleet hieman suurempia, noin 30-50 henkilön suuruisia. 

 

Kaikissa tarkastelluissa lehdissä haastateltavien liittyminen tutkittavaan ilmiöön oli tärkein 

haastateltavien roolin määrittävä tekijä. JM:ssa, JAMS:ssa ja JBR:ssa tutkimusotos saattoi 

yhtä hyvin koostua niin yritysjohdosta, kuin kuluttajistakin. Haastateltavien rooli ei näytä 

olevan tekemistä haastattelujen lukumäärän kanssa. Esimerkiksi JM:ssa tehtiin pieniä 

tutkimusotoksia loppukuluttajia haastattelemalla (Ringberg et al. 2007), kun taas suurimman 

tutkimusotoksen sisältämän artikkelin tutkimus oli suoritettu haastattelemalla yritysten 

johtotason henkilöstöä (Morgan et al. 2005). IMM keskittyy teolliseen markkinointiin, jonka 

takia tutkimusotannat kyseisessä lehdessä koostuivat tutkittavien verkostokokonaisuuksien 

työntekijöistä tai yritysjohdosta.  
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4.5.2 Tutkimusprosessit 

 

Tutkimusmetodin tarkka kuvaus on suoritettu yksityiskohtaisesti JM:ssa. Siinä usein metodien 

piirteet ja teoreettinen pohja kuvattiin aluksi yleisesti, jonka jälkeen kerrottiin, miten metodia 

on sovellettu käytännössä kyseisessä tutkimuksessa. Myös JAMS:ssa metodologiset valinnat 

oli perusteltu hyvin ja tutkimusteoriaa oli peilattu tehtyyn tutkimukseen. IMM:ssa 

julkaistuissa artikkeleissa käytännön soveltamista ei aina oltu kuvattu. tällöin lukijan täytyi 

luottaa tutkijan kyvykkyyteen noudattaa mainitsemiaan tekniikoita ja prosesseja. JBR:n 

erityispiirre on lyhyet artikkelit. Tämän seurauksena siinä julkaistuissa tutkimuksissa metodin 

kuvaukseen on käytetty usein vain noin puoli sivua ja pääpaino on ollut haastattelujen 

kuvaamisessa. 

 

JM:ssa tarkasteltiin usein monen eri tutkimusmetodin mahdollista antia tutkimuksen tekoon. 

Myös JAMS:ssa tarkasteltiin usein melko laaja-alaisesti eri tutkimusmenetelmien piirteitä. 

IMM:ssa ja JBR:ssa metodologinen näkökanta on suppeampi ja kyseisten lehtien artikkeleissa 

viitataan pienempään määrään tutkimusmenetelmäkirjallisuutta. 

 

Kaikissa analysoiduissa lehdissä teoreettisen otannan käytön mainitseminen oli melko 

harvinaista. Esimerkiksi Zahay et al. (2004) IMM:ssä julkaistussa artikkelissa mainitaan 

mitkä olisivat tutkimukseen hyviä lähteitä, sekä minkälainen tutkimusotos lopulta oli. 

Artikkelissa jääkin epäselväksi, käytettiinkö GT:hen oleellisena osana kuuluvaa teoreettista 

otantaa. Uusissa artikkeleissa, eritoten JM:ssä julkaistuissa, käytetään tietoisesti 

harkintaotantaa valitessa tutkimukseen haastateltavat henkilöt. 

 

Vuosina 2000-2012 JM:ssa, JBR:ssa ja IMM:ssa julkaistuissa artikkeleissa on havaittavissa 

muutos GT-menetelmän soveltamisessa. 2000-luvun alussa tutkimukset olivat usein 

perinteisiä GT-tutkimuksia, eli niissä oli sovellettu Glaserin ja Straussin julkaisemaa 

tutkimuslähestymistapaa ja prosesseja. Uudemmissa julkaisuissa pelkän perinteisen GT:n 

käyttö on huomattavasti vähentynyt. tutkimusmetodina käytetäänkin monimetodisia 

menetelmiä, joissa poimitaan tiettyjä tutkimuksen teon aliprosesseja, ja näistä palasista 

muodostetaan kokonaisuus eli tutkimuksessa käytetty metodi. Tämä on seurausta laadullisten 

tutkimusmenetelmien kehittymisestä ja uusista tieteellisistä julkaisuista koskien GT:tä. 
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Muutos on havaittavissa eritoten JM:ssä. IMM:ssä julkaistuissa artikkeleissa on 

samansuuntaista kehitystä, mutta kyseisessä lehdessä on julkaistu myös lähiaikoina perinteisiä 

GT-tutkimuksia. JAMS:ssa julkaistuissa tutkimuksissa ei ole havaittavissa samaa trendiä, sillä 

lehden GT-artikkelit ovat jakautuneet koko tarkasteltavan ajanjakson ajan perinteisiin ja 

soveltaviin GT-tutkimuksiin. Kuvassa 12 esitetään kuinka analysoidut lehdet julkaisevat 

perinteisiä tai sovellettuja monimenetelmäisiä GT-tutkimuksia. 

 

 

Kuva 12. Lehtien jakautuminen GT-menetelmän soveltamisen mukaan  

 

4.5.3 Tutkimustulokset ja niiden esitysmuodot 

 

JM:ssä tutkimusten lopputulokset ovat vaikeaselkoisimpia kaikkien analysoitujen lehtien 

joukossa. Tämä tosin johtuu JM:n lopputulosten seikkaperäisestä esityksestä, analyysin 

syvyydestä sekä tulosten yksityiskohtaisuudesta. JM:ssä etenkin 2000-luvun alun 

artikkeleiden lopputulosten esitysmuotoon ei ole kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin JM:n 

uudemmissa tai esimerkiksi IMM:ssä julkaistuissa GT-artikkeleissa. JM:n lopputulokset ovat 

kuitenkin todella tarkkoja ja perusteellisia, sillä tutkimuksissa löydetyt teoriaviitekehykset on 

selitetty kattavasti auki, usein suhteita selventäviä taulukkoja apuna käyttäen. Myös JAMS:in 

ja IMM:n GT-tutkimusten lopputuloksina olevissa käsitteellisissä viitekehyksissä 

huomioidaan käsitteiden väliset suhteet, mutta JBR:ssä käsitteiden välistä vuorovaikutusta ei 

yleensä selitetä, eikä se useinkaan ole ollut edes tutkimuksen tavoitteena. JBR:ssä tutkimusten 

lopputulokset ovatkin vain käsitteellisellä tasolla. IMM:n teoriamallit ovat muista lehdistä 

poiketen hyvin käytännönläheisiä ja usein sovellettavissa sellaisenaan käytännön 

liiketoimintaan. 

 

JAMS:ssa, JBR:ssä ja IMM:ssä lopputulosten esitysmuoto on kautta linjan yhtenäinen, kun 

taas JM:n lopputulosten esitys vaihtelee artikkelista riippuen. Tosin JM:n uudempien 
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artikkelien lopputulosten esityksessä on yhtenäisempi linja verrattuna vanhempiin 

julkaisuihin. IMM:ssä julkaistuissa tutkimuksissa lopputulosten esitysmuodolla on selkeä 

kaavamainen rakenne. JM:ssä lopputulosten sisältö on tärkeämpää kuin niiden esitysmuoto. 

JAMS:issa ja JBR:ssä lopputulokset ovat käsitteellisiä malleja, mutta JBR:ssä käsitteiden 

väliset suhteet jätetään tutkimatta. 

 

4.5.4 Aihealueet 

 

Siinä missä IMM:ssä julkaistaan ainoastaan B2B-markkinoita käsitteleviä tutkimuksia, 

JM:ssä julkaistaan tämän lisäksi vain B2C- sekä molempia markkinoita tutkivia artikkeleita, 

jotka ovat tosin vähemmistössä B2B-tutkimuksiiin verrattuna. Tämä vahvistaa käsitystä GT:n 

erinomaisesta sopivuudesta B2B-markkinoilla ilmenevien monimutkaisten suhdeverkostojen 

tutkimiseen. Myös JAMS:issa julkaistaan B2B-markkinoita käsitteleviä tutkimuksia, mutta ne 

ovat vähemmistössä B2C- ja molempia markkinoita käsitteleviin GT-tutkimuksiin nähden. 

JBR sen sijaan, osin lehden luonteesta johtuen, julkaisee lähes yksinomaan B2C-markkinoita 

käsitteleviä GT-tutkimuksia. Lehtien painottuminen B2B- tai B2C-liiketoimintaa käsitteleviin 

tutkimuksiin on havainnollistettu kuvassa 13. 

 

 

Kuva 13. Lehtien jakautuminen B2B- tai B2C-tutkimuksiin  

 

Suurinta osaa JM:n ja IMM:n artikkeleita yhdistää asiakasrajapinnan ilmiöiden tutkiminen. 

JBR:ssä ja osin myös IMM:ssä tutkitaan paljon organisaation sisäisiä rajapintoja, kuten 

myynti- ja markkinointiosastojen välistä toimintaa. JM:ssä julkaistut artikkelit ovat usein 

toimittajan ja asiakkaan yhteistyötä tutkivia, kun IMM:ssä taas käsitellään toimintaa lähinnä 

toimittajayrityksen kannalta. Myös JAMS ja JBR sisältävät paljon organisaatiota ja niiden 

sisäisen toiminnan vaikutuksia liiketoimintaan tutkivia artikkeleita. GT-menetelmä onkin 

toimiva tutkimusmetodi organisaation rakenteen ja sisäisten suhteiden tarkasteluun. JBR on 

tutkittujen lehtien joukossa poikkeuksellinen. Tämä johtuu runsaasta kuluttajien 
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käyttäytymistä tutkivien artikkelien määrästä johtuen, mikä on seuraus lehden painopisteestä 

julkaista muita analysoituja lehtiä enemmän B2C-teemaisia GT-tutkimuksia. Kuvassa 14 

esitetään artikkelianalyysissa GT-tutkimusten aihealueiden teemojen esiintymiskerrat 

artikkeleissa. Useassa artikkelissa tutkimuksilla oli useita eri teemoja, minkä vuoksi 

löydettyjen teemojen lukumäärä on artikkeleiden määrää suurempi. 

 

 

Kuva 14. Julkaistujen GT-tutkimusten aihealueiden jakautuminen teemoittain 

 

Kuten kuvasta 14 huomataan GT-tutkimusten aihealueiden painottuvat suurilta osin 

Organisaatioiden tai yritysten ja asiakkaiden välisten suhteiden tutkimiseen. Muita suosittuja 

aihealueita ovat olleet muun muassa käyttäytymismallien motiivit, palvelut asiakasarvo tai 

arvon tuotto sekä toimitusketjut. Ajallisesti tarkasteltuna aihealueet ovat jakautuneet 

tasaisesti, joskin tutkimusten aihealueet kuten kulttuuri, liiketoiminnan etiikka ja ympäristön 

huomioiminen ovat lisääntyneet tarkasteluajanjakson loppua kohti. 
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4.5.5 Havainnot lehdistä ja GT-menetelmän käytöstä 

 

Uusissa artikkeleissa on yleistynyt GT-metodin osittainen hyödyntäminen, jolloin tutkijat 

yhdistelevät eri metodien piirteitä ja toimintatapoja. Tämä on erityisesti havaittavissa JM:ssä 

julkaistuissa artikkeleissa. Kun GT:stä mainittiin käytettävän vain osaa, oli siitä hyödynnetty 

useimmiten käytäntöjä datan analysointivaiheeseen. Toisaalta myös perinteisiä GT-

tutkimuksia julkaistaan yhä. Esimerkiksi IMM:ssä perinteinen GT on yhä yleisesti käytössä. 

Lehtien vertailun yhteenveto on esitetty taulukossa 10. 

  

Taulukko 10. Analysoitujen akateemisten lehtien vertailu 

 

Journal of Marketing 
Journal of the 

Academy of 

Marketing Science 

Journal of Business 

Research 
Industrial Marketing 

Management 

Otannan koko Vaihtelevan kokoisia 

tutkimusotantoja: 22-142. 
Melko samankokoisia 

otantoja: 34-58. 
15-68, suurimmassa 

osassa noin 20-35. 
10-44, tyypillisesti 

noin 20. 

Otannan laatu Tutkittavien täytyy olla 

tekemisissä tutkittavan 

ilmiön kanssa. 

Haastateltavat 

edustavat usein kahta 

näkökulmaa, esim. 

myyjät ja asiakkaat 

Tutkittavien täytyy 

olla tekemisissä 

tutkittavan ilmiön 

kanssa. 

Kaikki osallistujat 

tutkittavien yritysten 

henkilökuntaa 

Tutkimusprosessin 

kuvaus 
Tutkimuksen eri vaiheet 

kuvattu erittäin 

kattavasti. 

Käytetyt menetelmät 

perusteltu ja kuvailtu 

kattavasti 

Lyhyt 

tutkimusprosessin 

kuvaus, pääpaino 

haastatteluiden 

kuvaamisessa 

Kerrottu käytettävä 

menetelmä ja 

perusteet, mutta ei 

aina tarkempaa tietoa 

miten on sovellettu. 

Tutkimusaiheet 6 B2B-, 3 B2C- ja 2 

molempia markkinoita 

käsittelevää tutkimusta. 

Aihealueet vaihtelevia. 

Asiakasrajapinta ja 

vuorovaikutussuhteet 

yhdistävänä tekijän 

suurimmassa osassa 

artikkeleita. 

Suurin osa 

tutkimuksista B2C-, 

mutta myös B2B-

markkinoita 

käsitteleviä 

artikkeleita. 

Aihealueissa 

korostuvat suhteet ja 

organisaatio, mutta ei 

selkeää yhteistä linjaa. 

Pääsääntöisesti B2C-

markkinoita 

käsitteleviä. 

Aihealueet kuluttajien 

käyttäytymistä ja 

organisaatioiden 

toimintaa tutkivia. 

Monen artikkelin 

teemana kulttuuri ja 

eettisyys. 

Kaikki tutkimukset 

käsittelevät B2B-

markkinoita. 

Aihealueita yritysten 

väliset suhteet, 

toimitusketjun 

kehittäminen, myynti 

ja ostaminen. 

Lopputulokset Erilaisia esitystapoja. 

Teoriaviitekehykset 

esitetty pääsääntöisesti 

kattavasti. 

Käsitteellisiä 

teoriaviitekehyksiä, 

joissa käsitteiden 

väliset suhteet 

pääsääntöisesti esitetty. 

Käsitteellinen malli. 

Käsitteiden välisiä 

suhteita ei kuvailtu. 

Teoriaviitekehykset 

esitetty kauttaaltaan 

selkeästi. Mallit hyvin 

käytännönläheisiä. 

 

 

GT tutkimuksia on julkaistu markkinointia käsittelevissä tieteellisissä julkaisuissa melko 

tasaisesti koko tarkasteluajanjaksona, joskin pientä menetelmän suosion kasvua on 
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havaittavissa. GT- ja mixed methods -tutkimusten julkaisut kaikissa valituissa lehdissä 

vuosina 2000-2013 on esitetty kuvassa 15. 

 

 

Kuva 15. Julkaistut GT ja Mixed Methods -artikkelit vuosina 2000 – 2012 

 

Mixed methods -tutkimuksia on viime vuosina julkaistu enemmän kuin aiemmin. 

Menetelmän suosion kasvu johtuu sen arvostuksen noususta. Nykyään mixed methods-

tutkimukset rinnastetaan jo kolmanneksi tutkimusmenetelmäksi kvantitatiivisen- ja 

kvalitatiivisen menetelmän rinnalle (Johnson et al. 2007). Myös GT-artikkeleita on julkaistu 

vuoden 2009 jälkeen hieman enemmän kuin aiemmin, mutta pitkälle menevien johtopäätösten 

tekeminen on hankalaa, johtuen GT-artikkelien suhteellisen vähäisestä lukumäärästä 

vuosittain. Pieni nouseva trendi GT-tutkimusten julkaisussa on kuitenkin havaittavissa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Työn alussa esitetty toinen tutkimuskysymys oli: Minkälaisia grounded theory -artikkeleita on 

julkaistu valikoiduissa tiedelehdissä vuosina 2000-2012? Kappaleessa 5.1 vastataan 

tutkimuskysymykseen kaksi. Tämän jälkeen pohditaan tutkimusmenetelmän tulevaisuutta 

sekä tutkimuksen rajoitteita ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

 

5.1 GT-tutkimuksen julkaisu akateemisissa lehdissä 

 

Tutkimuksen aihealue on yksi määrittelevä tekijä missä lehdessä tutkimus julkaistaan. JM:ssä 

tutkimus julkaistaan todennäköisimmin, mikäli se käsittelee yrityksen ja asiakkaan välistä 

rajapintaa tai organisaation sisäistä kehittämistä tai toimintaa. JAMS:issa julkaistaan 

aiheiltaan vaihtelevia GT-tutkimuksia, mutta pääpaino tutkimuksien tavoitteissa on aiheen 

sovellettavuus markkinointistrategiaan tai sen suunnitteluun. JBR:ssä julkaistavan 

tutkimuksen on käsiteltävä kuluttajien käyttäytymisen motiiveja tai organisaation sisäisiä 

rajapintoja. JBR:ssä julkaistaan myös muita lehtiä enemmän kulttuureja tai liiketoiminnan 

eettisyyttä käsitteleviä artikkeleita. IMM:ssä julkaistaan yritysten välisiä suhteita käsitteleviä 

tutkimuksia. IMM soveltuukin vertailluista lehdistä parhaiten B2B-markkinoita käsittelevien 

artikkelien julkaisuun. JM:ssä ja JAMS:ssa julkaistaan B2B-tutkimusten lisäksi myös 

kuluttajatutkimusta, kun taas JBR:n GT-artikkelit keskittyvät lähes täysin B2C-markkinoille. 

 

Julkaistuissa GT-tutkimuksissa lehtien vaikuttavuuskerroin on hieman yhteydessä 

tutkimusotannan koon kanssa. Pääsääntöisesti heikoimman vaikuttavuuskertoimen IMM:ssä 

tutkimusotanta on ollut pienempi kuin suuremman vaikuttavuuskertoimen JBR:ssä tai 

JAMS:ssa. Analysoiduista lehdistä kaikkein arvostetuimmassa lehdessä JM:ssä on julkaistu 

hyvin erikokoisten otantojen tutkimuksia. Johtopäätöksiä tutkimusotannan kokojen 

kehittymisestä on vaikeaa tehdä suurten poikkeavuuksien ja pienen artikkelien lukumäärän 

takia, mutta tarkasteltaessa kaikkia 2000-2012 välisenä aikana julkaistuja GT-tutkimuksia 

havaitaan heikko trendi tutkimusotoksen koon pienentymisessä. Tutkittavien rooli ja 

tutkimusotoksen koko eivät ole yhteydessä keskenään missään tarkastellussa lehdessä. 

Haastateltavien roolit vaihtelivat hieman lehdittäin. IMM:ssä julkaistuissa artikkeleissa kaikki 

haastateltavat ovat tutkittavien yritysten työntekijöitä tai johtoa. JAMS:ssa tutkittiin samassa 
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tutkimuksessa usein niin yrityksen henkilöstöä kuin loppukuluttajiakin. JM:ssä ja JBR:ssä 

tutkittavien rooli vaihteli tutkittavan ilmiön mukaan. 

 

Haastateltavien lukumäärää paremmin tutkimusten laatua kuvaakin tutkimuksen kesto ja 

laajuus sekä siinä käytetyt menetelmät. JM:ssä tutkimuksen menetelmille asetetaan 

vertailujoukon tiukimmat vaatimukset, sillä saadakseen artikkelin julkaistuksi lehdessä, ei 

riitä pelkän GT-menetelmän käyttö. JM:ssä julkaistaessa vaatimuksena on 

monimenetelmäisen tutkimusmetodin käyttö, esimerkiksi case-tutkimuksen ja GT:n piirteiden 

yhdistäminen. Myös datan hankinnassa on tutustuttu usein eri laadullisten tutkimusten 

tiedonhankintakriteereihin, sekä yleiseen haastattelukirjallisuuteen. Lisäksi JM:ssä 

tutkimusmenetelmän valinnalle pitää olla painavat perusteet ja tutkimuksen käytännön 

toteutus on kirjattava tarkasti. IMM:ssä sen sijaan julkaistaan edelleen perinteisiä GT-

tutkimuksia, joiden metodologia on artikkeleissa kuvailtu puhtaasti teoreettisella tasolla. 

JBR:ssä artikkelien pituus on tiukimmin rajattu, mikä tekee lehdessä julkaistujen tutkimusten 

metodien kuvauksesta lyhyen, mutta ytimekkään. JBR:ssä tutkimuksen julkaisemiseksi 

tärkeintä on painottaa menetelmän kuvauksessa haastattelujen toteutusta ja tutkimuksessa 

käytetyn datan ja koodauksen luotettavuus on pystyttävä todistamaan tilastollisia mittareita 

apuna käyttäen. Julkaistaessa JAMS:issa, on käytetyt metodit perusteltava kattavasti, itse 

tutkimus voi kuitenkin olla joko monimenetelmäinen tai perinteinen GT.  

 

JM:ssä esitetyt lopputulokset ovat usein teoreettisia malleja, joissa käsitteiden ja prosessien 

väliset suhteet on kuvattu selkeästi. Lopputulosten tarkkaan esitykseen ja ymmärrettävään 

kerrontaan on panostettu. Lisäksi uudemmissa JM:n artikkeleissa lopputulosten helposti 

omaksuttavaan esitysmuotoon on keskitytty enemmän. JM:n GT-artikkeleissa lopputulokset 

ja niiden esittäminen tiedeyhteisölle tuntuvatkin olevan aina päätavoitteena. Myös JAMS:ssa 

lopputulokset ja niiden esittäminen on ollut tutkimusten painopistealueena, ja tekstissä 

selitetäänkin melko hyvin teoreettisten mallien merkitykset auki. IMM:ssä esitetään myös 

usein teoreettinen viitekehys tai malli, joka kerrotaan auki tekstissä. Tutkimustulosten 

käytännön sovellutuksien esittäminen artikkeleissa on ominaista IMM:ssä julkaistuille 

tutkimuksille. JBR:ssä puolestaan esitetään käsitteellisiä viitekehyksiä ja havaitaan 

jatkotutkimusmahdollisuuksia tuleville tutkimuksille. Vaikuttaakin siltä että kyseisessä 

lehdessä arvostetaan GT-tutkimuksen kykyä luoda jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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5.2 GT:n tulevaisuus 

 

GT-tutkimusten aihealueissa ei ole havaittavissa selkeää kehityssuuntaa. Tähänkin saakka 

tutkituimmat aihealueet pysynevät suosittuina myös jatkossa. Tutkituimpia aihealueita 

tarkastelluissa lehdissä ovat olleet asiakasrajapinnan sekä organisaation sisäisten rajapintojen 

tutkiminen. GT-tutkimusten keskiössä pysyy siis jatkossakin vuorovaikutussuhteiden 

tarkastelu. Muista lehdistä poiketen JBR:ssä on havaittavissa trendi kohti eettisiä tai 

kulttuureja käsitteleviä kuluttajatutkimuksia. Tämä suuntaus voi tosin kasvattaa etnografian 

suosiota GT-menetelmän kustannuksella. 

 

Haastateltavien määrän kehittymistä analysoitaessa on huomattavissa pieni laskeva trendi. 

Tutkimuksissa on siirrytty arvostamaan otannan laatua määrää enemmän. Uusimmissa 

artikkeleissa on julkaistu noin 20 haastateltavaa sisältäviä tutkimuksia. Käyttämällä noin 20 

hengen tutkimusotantaa, julkaistaan tutkimus tulevaisuudessa, ainakin otannan koon puolesta, 

kaikissa analysoiduissa lehdissä. 

 

Perinteisten GT-tutkimusten määrä vähenee. Tutkimukset ovat tulevaisuudessa 

monimetodisia, jolloin yhdistetään monen eri laadullisen tutkimusmetodin piirteitä. 

Esimerkiksi teoreettista otantaa ei enää tutkimuksissa sovelleta, vaan harkintaotanta ja 

lumipallo-otanta ovat suosituimmat otantojen valintatavat. Vaihtoehtoisesti tutkimukset 

voivat olla myös niin sanottuja mixed-methods -tutkimuksia, jolloin suoritetaan sekä 

laadullinen että määrällinen tutkimus. Tavoitteena artikkeleissa voi silti olla grounded 

theoryn, eli empiiriseen dataan pohjautuvan teorian luonti, mutta keinot saavuttaa tavoite ovat 

muuttuneet. 

 

Perinteisen GT:n käytön väheneminen johtuu tutkimuskirjallisuuden kehittymisestä. Usein 

tutkimuksissa mainitaan GT:n piirteitä, mutta piirteistä käytetään GT:stä poikkeavia uusia 

termejä. Joistakin GT:n piirteistä onkin tullut laadullisen tutkimuksen yleisiä ominaisuuksia, 

niin sanottuja parhaita käytäntöjä. Tämän seurauksena tutkijan on enää vaikea todeta 

käyttävänsä tiettyä tutkimusmetodia. GT tutkimusmenetelmänä pitäisikin määritellä 

uudelleen. 

 



53 

 

 

 

5.3 Rajoitteet ja jatkotutkimus 

 

GT-tutkimusten ja mixed methods -tutkimusten eroja ja yhtäläisyyksiä ei tutkittu. Mixed 

methods -tutkimusten suosion kasvun takia olisi mielenkiintoista selvittää, saataisiinko 

mixed-methods -artikkeleiden analyysista samankaltaisia tuloksia kuin vain GT-menetelmää 

käyttävistä. Lisäksi markkinoinnin alan GT-tutkimuksia ei vertailtu muiden alojen GT-

tutkimuksiin. Hyvä tutkimusaihe olisi eri alojen erityispiirteet GT-tutkimuksen 

suorittamisessa. 

 

Työssä otettiin tarkasteluun laadullisista menetelmistä ainoastaan GT. Yksi mahdollinen 

tutkimussuunta on selvittää kuinka paljon GT-tutkimuksia on julkaistu suhteessa muihin 

laadullisiin menetelmiin kuten case- tai etnografisiin tutkimuksiin. Eri laadullisten 

tutkimusmenetelmien aihealueita ja lopputuloksia voitaisiin myös vertailla keskenään.  

 

Tutkimusmenetelmien kehittyessä on aiheellista tarkastella GT:n roolia uudessa laadullisten 

tutkimusmenetelmien tieteellisessä kirjallisuudessa. Onko joitakin sen osia käytössä uusissa 

esitellyissä metodeissa ja onko se sulautunut muiden laadullisten menetelmien kanssa uusiksi 

käytännöiksi. 

 

Julkaistujen tutkimusten lopputulosten antia tiedeyhteisölle ei ole käsitelty tässä työssä kovin 

tarkasti, vaan painopiste on ollut lopputulosten esitystavoissa. Hyvä tutkimusaihe olisikin GT-

tutkimusten sisällöllinen merkitys markkinoinnin tieteelliselle tutkimukselle. 

 

Työssä havaittiin GT-menetelmän soveltamisen yleistyminen. GT:n uusien käyttötapojen ja 

moduulimaisen käytön hyödyllisyyttä ei kuitenkaan arvioitu. Mielenkiintoinen tutkimuksen 

aihe olisikin tutkia, onko kyseinen GT-menetelmän soveltaminen parempi, tai edes yhtä hyvä 

lähtökohta tutkimuksen suorittamiseen kuin perinteinen GT. 
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6 YHTEENVETO 

 

Grounded theory on 1967 julkaistu laadullinen tutkimusmenetelmä. GT-tutkimuksen 

tavoitteena on luoda uutta teoriaa empiirisen aineiston pohjalta. GT:ssä noudatetaan jatkuvan 

vertailun periaatetta, eli siinä vertaillaan uusia havaintoja vanhoihin havaintoihin ja 

järjestetään kategoriat tarpeen mukaan uudelleen. Datan hankinta ja sen analysointi tapahtuvat 

samanaikaisesti. Teoreettisessa otannassa datan analyysi ja siitä kumpuava teoria ohjaavat 

tulevia haastatteluja. Teoreettisessa koodauksessa empiirisestä aineistosta etsitään havaintoja 

ja kuvataan niitä termein. Nämä termit kategorisoidaan ja pohditaan kategorioiden suhteita 

toisiinsa. Lopputuloksena tutkitusta datasta nousee esiin ydinkategoria, johon kaikki 

havainnot liittyvät. 

 

GT sopii markkinoinnin tutkimuksen laadulliseksi menetelmäksi hyvin. Sillä on tutkittu 

yritysten asiakasrajapintaa sekä organisaation sisäisiä rajapintoja. JBR:ssä muista lehdistä 

poiketen on keskitytty eettisiin ja kulttuurisiin aiheisiin. JBR:ssä ja JAMS:ssa keskityttiin 

kuluttajatutkimukseen, kun taas JM:ssä ja erityisesti IMM:ssä oli enemmän 

yritysmarkkinointiin liittyvää tutkimusta. Tutkimusotanta on hieman, muttei täysin yhteydessä 

lehtien vaikuttavuuskertoimeen. Otannan kokoa tärkeämpää onkin sen laatu, eli kuinka 

vahvasti haastateltavat liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Sen sijaan vaikuttavuuskertoimeen on 

yhteydessä tutkimuksen menetelmien perustelu ja kuvaus sekä lopputulosten analyysin 

tarkkuus. JM:ssä ja JAMS:ssa lopputulokset on esitetty todella yksityiskohtaisesti. IMM:ssä 

on myös esitetty lopputulokset selkeästi ja lopputuloksista on annettu käytännön 

sovellutuksista esimerkkejä. JBR:n lopputulotulokset on useimmiten jätetty käsitteelliselle 

tasolle ja niiden pääpainona on ollut jatkotutkimusmahdollisuuksien löytäminen. Taulukossa 

11 on esitetty yleisiä ohjenuoria GT-tutkimuksen julkaisuun tutkituissa lehdissä. Taulukossa 

esitetyt yleiset ohjenuorat perustuvat analyysissä havaittuihin lehtien ominaispiirteisiin ja 

eroihin. 
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Taulukko 11. Yleisiä ohjenuoria GT-tutkimuksen julkaisuun analysoiduissa lehdissä. 

 Journal of Marketing 
Journal of the 

Academy of Marketing 

Science 

Journal of Business 

Research 

Industrial 

Marketing 

Management 

Tutkimuksen 

aihealue 
Asiakasrajapinta tai 

organisaation toiminta 
Suhteita tai 

organisaatiota käsittelevä 

tutkimus 

Kuluttajien 

käyttäytymistä, 

kulttuuria tai eettisyyttä 

käsittelevä tutkimus 

Yritysten väliset 

suhteet tai 

asiakasrajapinta 

Haastateltavien 

lukumäärä 
30-80 35-55 20-40 10-25 

Haastateltavien 

asema 
Tutkittavien aiheiden 

ammattilaisia 
Eri näkökulmia 

aiheeseen 
Tutkittavan ilmiön 

edustajia 
Yritysverkostojen 

työntekijöitä tai 

johtoa 

Menetelmät Monimetodinen 

tutkimus, joka kuvataan 

teoreettisella tasolla ja 

toteutus kuvataan 

yksityiskohtaisesti 

Monimenetelmäinen tai 

puhdas GT. Metodin 

valinta oltava perusteltu 

hyvin 

Lyhyt kuvaus GT:stä. 

Pääpaino 

haastatteluissa. Lisäksi 

tilastollinen mittari 

luotettavuuden 

arviointiin 

Pelkkä GT tai 

monimetodinen 

tutkimus, joka 

kuvattu teoreettisella 

tasolla 

Lopputulokset Yksityiskohtaisesti auki 

selitetty teoreettinen 

malli. Lopputuloksen 

sisältö tärkeämpi kuin 

esitysmuoto 

Selkeästi esitetty 

teoreettinen viitekehys, 

josta selviää käsitteiden 

väliset suhteet 

Käsitteellinen 

viitekehys, joka 

mahdollistaa ilmiön 

jatkotutkimuksen 

Teoreettinen 

viitekehys, josta 

esitettynä myös 

käytännön sovellutus 

 

 

GT:n merkitys akateemisissa julkaisuissa on muuttunut tarkasteluajanjakson aikana. 2000-

luvun alun tutkimuksissa tutkijat mainitsivat uusia tutkimuksia useammin 

tutkimusmenetelmäkseen täysimääräisen GT:n. Uudemmissa julkaisuissa on siirrytty yhä 

enenevissä määrin mixed-methods -tutkimuksiin sekä monimenetelmäisen tutkimusmetodin 

käyttämiseen, jossa GT:stä on käytetty vain osia. Tämä johtuu GT-kirjallisuuden 

kehittymisestä ja tekee menetelmän uudelleen määrittelyn pohdinnan ajankohtaiseksi. 
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Lehti Artikkeli Tekijät Tietoja Tutkimusotoksen kuvaus 
 

   

 

2012, 
Vol. 
76, 
nro. 6 

Creating Major 
Innovations with 
Customers: 
Insights from 
Small and Young 
Technology 
Firms. 

Coviello & 
Joseph 

Tutkimuksen aiheena on merkittävien 
innovaatioiden luominen asiakkaiden 
kanssa B2B markkinoilla. 
 
Tutkimusmetodina käytettiin grounded 
theory -metodia. 
 
Tuloksina esitellään luokittelu 
asiakkaiden osallistumisesta merkittävien 
innovaatioiden luomiseen. 

Tutkimuksessa haastateltiin 6 
henkilöä, joille tehtiin 27 
haastattelua. Haastateltavina 
olivat yritysten perustajia 
sekä johtotason tehtävissä 
toimivia henkilöitä. 

2011, 
Vol. 
75, 
nro.3 

Hybrid Offerings: 
How 
Manufacturing 
Firms Combine 
Goods and 
Services 
Successfully. 

Ulaga & 
Reinartz 

Tutkimuksen aiheena ovat menestyksen 
avaintekijät hybridituotteiden 
suunnittelussa ja toimittamisessa B2B-
markkinoilla. 
 
Metodina 1. tutkimuksessa case-tutkimus 
ja 2. tutkimuksessa GT-metodi. 
 
Tuloksena tunnistettiin avainmuuttujat, 
joilla valmistavat yritykset 
menestyvät/eivät menesty 
hybridimarkkinoilla. 

Case-tutkimuksessa tutkittiin 
2 pilotti-casea. 
 
GT-tutkimuksessa 22 
vastaajaa, jotka 
avainpäättäjiä (useat 
johtokunnan/hallituksen 
jäseniä) ja lisäksi 2 
workshopia, jossa tulokset 
esiteltiin alan ammattilaisille, 
jotka antoivat palautetta. 

2011, 
Vol. 
75, 
nro.2 

Designing 
Solutions Around 
Customer 
Network Identity 
Goals. 

Epp & Price Tutkimuksen aiheena ovat 
asiakasverkostojen 
yhdentymisprosessien merkitys 
ratkaisusuunnittelussa.  
 
Ensimmäinen tutkimus suoritettiin GT-
metodilla. Toisessa tutkimuksessa case-
tapauksia esiteltiin eroavaisuuksien 
havainnollistamiseksi. 
 
Artikkelin tuloksina esiteltiin 
asiakasverkostojen yhdentymisprosessit 
ja niiden merkitys ratkaisujen valinnassa. 

Ensimmäisessä 
tutkimuksessa 21 perhettä 
(88 jäsentä) haastateltiin 
perhelomien suhteen. 
 
Case tutkimuksessa esiteltiin 
4 perhettä. 

2007, 
Vol. 
71, 
nro. 3 

Rethinking 
Customer 
Solutions: From 
Product Bundles 
to Relational 
Processes. 

Kapil R. Tuli, 
Ajay K. Kohli, & 
Sundar G. 
Bharadwaj 

Tutkimuksen aiheena on 
ratkaisumarkkinoiden asiakkaiden sekä 
toimittajien näkemyserot. 
 
Metodina käytettiin GT:tä. 
 
Tutkimuksen tuloksina esitettiin uusi 
prosessilähtöinen näkemys ratkaisujen 
toimittamisesta (tuotekeskeisen sijaan), 
sekä tunnistettiin 8 toimitettavan 
ratkaisun tehokkuuteen vaikuttavaa 
muuttujaa. Osa muuttujista oli 
toimittajaan liittyviä, ja osa asiakkaaseen 
liittyviä muuttujia. 

Tutkimuksessa tehtiin 49 
asiakasyritysten edustajien 
haastattelua sekä 55 
toimittajayritysten edustajien 
haastattelua (eri hierarkian 
tasoilta). Lisäksi 
tutkimuksessa oli 2 focus 
groupia, joihin osallistui 21 
toimittajayritysten edustajaa. 
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2007, 
Vol. 
71, 
nro. 3 

A Cultural Models 
Approach to 
Service Recovery. 

Ringberg, 
Odekerken-
Schröder, & 
Christensen 

Tutkimuksen aiheena on asiakkaiden 
suhtautuminen tuotteiden ja palveluiden 
asiakaspalautustilanteeseen. 
 
Metodina käytettiin GT:tä. 
 
Tuloksena artikkelissa esitellään 
asiakkaiden erilaiset kulttuurimallit ja 
mallien tulkinnat 
asiakaspalautustilanteessa. 

Haastateltiin 24 asiakasta. 

2006, 
Vol. 
70, 
nro. 4 

Creating a Market 
Orientation: A 
Longitudinal, 
Multifirm, 
Grounded 
Analysis of 
Cultural 
Transformation. 

Gebhardt, 
Carpenter, & 
Sherry Jr. 

Tutkimuksen aiheena on 
organisaatioiden muuttuminen 
markkinasuuntautuneiksi 
organisaatioiksi. 
 
Metodina käytettiin pitkittäistä 
prosessointi menetelmää ja GT:tä. 
 
Tuloksena tutkijat esittelevät mallin 
markkinasuuntautuneisuuden luomisen 
prosesseista. 

70 haastattelua 
vertikaalisesti erilaisista 
työntekijöistä aina 
toimitusjohtajista 
myymälätyöntekijöihin, sekä 
horisontaalisesti eri aloilta, 
kuten markkinoinnista, 
tekniikasta ja rahoituksesta.  
 
Toissijaisena datana 
käytettiin lisäksi satoja 
dokumentteja ja 40 päivää 
tarkkailututkimusta 

2005, 
Vol. 
69, 
nro. 3 

Understanding 
Firms' Customer 
Satisfaction 
Information 
Usage. 

Morgan, 
Anderson & 
Mittal 

Tutkimuksen aiheena on yritysten 
asiakastyytyväisyystietojen käyttö. 
 
Metodina käytettiin GT:tä. 
 
Tuloksena artikkelissa esitellään 
viitekehys yritysten 
asiakastyytyväisyystietojen käytön 
ymmärtämiselle. 

Tutkimukseen haastateltiin 
142 johtotason työntekijää 
38 eri yrityksestä. Lopuksi 
järjestettiin vielä 12 hengen 
focus group, jossa esiteltiin 
viitekehys tutkimukseen 
osallistuneille. 

2005, 
Vol. 
69, 
nro. 1 

Decision Making 
and Coping of 
Functionally 
Illiterate 
Consumers and 
Some 
Implications for 
Marketing 
Management. 

Viswanathan, 
Rosa, & Harris 

Tutkimuksen aiheena on toiminnallisesti 
lukutaidottomien päätöksenteko ja 
selviytymiskeinot ostotilanteessa. 
 
Metodina tutkimuksessa käytettiin GT:tä. 
 
Tutkimuksen tuloksina esitellään 
toiminnallisesti lukutaidottomien 
selviytymiskeinot ostotilanteessa. Lisäksi 
esitellään jälleenmyyjien että tuottajien 
keinot toimia tilanteessa, jossa asiakas on 
toiminnallisesti lukutaidoton. 

Tutkimukseen haastateltiin 
yhteensä 54 kuluttajaa. 
Lisäksi tutkimuksessa 
kerättiin toissijaiseksi dataksi 
tarkkailututkimusta 

2004, 
Vol. 
68, 
nro. 3 

Building and 
Sustaining Buyer-
Seller 
Relationships in 
Mature Industrial 
Markets. 

Narayandas & 
Rangan 

Tutkimuksen aiheena on yrityssuhteiden 
rakentaminen ja ylläpitäminen kypsillä 
markkinoilla. 
 
Metodina käytetty GT:tä. 
 
Tutkimuksen tuloksena tutkijat 
havaitsevat heikkojen yritysten 
selviytyvän toimittaja- ja asiakasyritysten 
henkilöiden välisen luottamuksen avulla. 

Tutkimuksessa haastateltiin 
kolmen yritysparin johtajia. 
Haastatteluja kertyi 5-18 per 
yrityspari. Haastatteluja oli 
siis yhteensä 28-41. 
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2002, 
Vol. 
66, 
nro. 4 

Exploring the 
Phenomenon of 
Customers' 
Desired Value 
Change in a 
Business-to-
Business Context 

Flint, 
Woodruff, & 
Gardial 

Artikkelissa tutkitaan, miten asiakkaat 
kokevat toimittajilta saatavan arvon B2B 
markkinoilla. 
 
Metodina käytettiin GT:tä. 
 
Tuloksena artikkelissa esitetään 
kausaalinen asiakkaiden arvonmuutosten 
malli 

Tutkimuksessa oli 22 
haastateltavaa 9 eri 
yrityksestä. 

2002, 
Vol. 
66, 
nro. 2 

Managing 
Business-to-
Business 
Customer 
Relationships 
Following Key 
Contact 
Employee 
Turnover in a 
Vendor Firm. 

Bendapudi & 
Leone 

Artikkelissa tutkitaan, mitä asiakkaat 
arvostavat suhteessaan toimittajan 
avainyhteyshenkilöön ja mitä seuraa, 
mikäli avainyhteyshenkilö ei ole enää 
käytettävissä. 
 
Artikkelissa toteutettiin 2 tutkimusta 
joissa molemmissa oli metodina GT. 
 
Tutkimuksen tuloksina havaitaan, mitä 
asiakkaat arvostavat suhteessaan 
toimittajayritykseen ja sen 
yhteyshenkilöön, asiakkaan huolet 
yhteyshenkilön vaihtumisesta, 
toimittajan strategiat asiakkaiden huolien 
hälventämiseksi ja toimittajan 
mahdollisuudet säilyttää yhteyshenkilön 
tietotaito yrityksen sisällä. 

Ensimmäisessä 
tutkimuksessa toteutettiin 10 
haastattelua, joista 3 tehtiin 
toimittajien edustajien ja 7 
asiakasedustajien kanssa. 
Lisäksi tutkimuksessa oli 6 
focus groupia, joissa oli 10-15 
osallistujaa jokaisessa. 
Yhteensä focus groupeihin 
osallistujia oli 72.  
 
Toisessa tutkimuksessa 
haastateltiin 47 johtajaa 16 
eri yrityksestä. Tämän jälkeen 
lähetettiin avoin kysely, 
johon vastasi 83 johtotason 
henkilöä 34 eri yrityksestä. 

2012, 
Vol. 
76, 
nro. 6 

Employees' 
Decision Making 
in the Face of 
Customers' Fuzzy 
Return Requests. 

Wang, Beatty 
& Liu 

Tutkimuksen aiheena myyntihenkilöstön 
toiminta epäselvissä 
asiakaspalautustilanteissa.  
 
Mixed Methods: Hypoteesit rakennetaan 
GT-menetelmällä, jonka jälkeen 
suoritetaan kvantitatiivinen tutkimus 
kyselyllä. 
 
Tuloksena tunnistettiin myyjien 
ominaisuuksia ja asiakkaiden asenteita, 
mitkä korreloivat asiakaspalautuksen 
ystävälliseen ja tehokkaaseen käsittelyyn.  

GT-tutkimuksessa 21 
haastattelua, joissa 
haastateltiin 
jälleenmyyntiyritysten 
asiakaspalveluedustajia. 
Kvantitatiivisen tutkimuksen 
lopullisen otoksen koko oli 
411. 
 
(Data: analysointi, tutkijoiden 
keskustelu, kategorisointi.) 

2012, 
Vol. 
76, 
nro. 2 

Brand Love. Batra, Ahuvia 
& Bagozzi 

Tutkimuksen aiheena on 
brändirakkauden luonne ja seuraukset. 
 
Mixed Methods: Metodina kahdessa 
ensimmäisessä tutkimuksessa käytettiin 
GT:tä. Kolmas tutkimus oli 
kvantitatiivinen.  
 
Tuloksena on malli, joka kuvaa seitsemän 
brändirakkauden piirrettä, sekä sen 
seurauksia kuten vastustuksen kasvua 
negatiivista tietoa kohtaan. 

1. tutkimus: Aluksi 70 
johdattelevaa 
puhelinhaastattelua, jonka 
jälkeen 10 tarkempaa 
haastattelua. Osallistujat 
olivat korkeakoulutettuja 
kaupunkilaisia. 
 
2. tutkimus: 18 haastattelua 
opiskelijoista. 
 
3. tutkimus kvantitatiivinen, 
jossa 268 
opiskelijaosallistujaa. 
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2012, 
Vol. 
76, 
nro. 2 

Service 
Sweethearting: 
Its Antecedents 
and Customer 
Consequences. 

Brady, 
Voorhees & 
Brusco 

Tutkimuksen aiheena on työntekijöiden 
luvaton tuotteiden ilmainen tai alennettu 
tarjoaminen asiakkaille. 
 
Mixed Methods: Metodina käytettiin 
GT:tä sekä kvantitatiivista tutkimusta. 
 
Tuloksena tunnistettiin tekijöitä jotka 
motivoivat asiakkaiden suosimiseen, sekä 
työntekijöiden piirteitä, jotka 
vaimentavat suosimista. Lisäksi yrityksen 
kokema asiakastyytyväisyys ja uskollisuus 
on täysin linkittynyt tyytyväisyyteen 
kyseistä asiakaspalvelijaa kohtaan. 

Ensimmäisessä 
tutkimuksessa tehtiin avoin 
kysely 40 opiskelijalle, jotka 
ovat myös töissä 
palvelualalla. 
 
Toisen tutkimuksen 
kvantitatiiviseen 
tutkimusotokseen kuului 171 
asiakaspalvelutyöntekijää 
sekä 610 asiakasta. 

2011, 
Vol. 
75, 
nro.4 

Facilitating and 
Rewarding 
Creativity During 
New Product 
Development. 

Burroughs, 
Dahl, Moreau, 
Chattopadhyay 
& Gorn 

Tutkimuksen aiheena luovuuden 
parantaminen uuden tuotteen 
tuotekehityksessä.  
 
Mixed Methods: Metodina käytettiin GT-
menetelmää sekä kahta kvantitatiivista 
tutkimusta. 
 
Tuloksena tunnistettiin paras tapa lisätä 
luovuutta yrityksissä: rahallisen palkkion 
tarjoaminen yhdistettynä 
luovuuskoulutukseen.  

GT-tutkimuksessa 20 
markkinointi- ja 
tuotekehitysjohtajien 
haastattelua Pohjois-
Amerikassa, Aasiassa ja 
Euroopassa. 
 
Ensimmäisessä 
kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa oli 122 ja 
toisessa 110 opiskelijaa 
osallisena. 

2006, 
Vol. 
70, 
nro. 1 

Value-Based 
Differentiation in 
Business 
Relationships: 
Gaining and 
Sustaining Key 
Supplier Status. 

Ulaga & Eggert Tutkimuksen kohteena on toimittajan eri 
keinot erilaistumiseen  B2B 
yrityssuhteiden arvonluonnissa. 
 
Mixed Methods: Metodina käytettiin GT-
tutkimusta sekä kvantitatiivista 
tutkimusta. 
 
Tuloksena havaittiin että 
yrityssuhdehyödyillä on suurempi 
potentiaali erilaistumisen lähteenä kuin 
hinnalla. Tuloksien pohjalta luotiin malli 
joka kuvaa suhteen arvoa. 

1. tutkimus: 10 valmistavien 
yritysten ostopäälliköiden 
haastattelua 9 eri yrityksestä. 
Tulokset esitettiin 27 
ostoammattilaisen 
workshopissa. 
 
2. tutkimus: ostopäälliköiden 
kysely. Osallistujia 400. 

2002, 
Vol. 
66, 
nro. 2 

Passing the 
Torch: 
Intergenerational 
Influences as a 
Source of Brand 
Equity. 

Moore, Wilkie 
& Lutz 

Tutkimuksen aiheena on sukupolvien 
välisten vaikutteiden merkitys 
brändipääomalle. 
 
Mixed Methods: Metodina artikkelissa 
käytettiin ensin kvantitatiivista 
tutkimusta, jonka jälkeen tehtiin GT-
tutkimus. 
 
Tuloksena luotiin viitekehys, jonka avulla 
pystytään paremmin ymmärtämään 
sukupolvien välisten vaikutteiden 
merkitys brändipääomaan pakattujen 
tuotteiden markkinoilla. 

1. tutkimus: Otoksen koko oli 
102 opiskelevaa tytärtä ja 
102 äitiä. 
 
2. Tutkimus: 25 
haastateltavaa opiskelijaa, 
jokainen osallistuja 
haastateltiin kolme kertaa. 
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2011, 
Vol. 39, 
nro. 1 

Sustainability to 
support end-to-
end value chains: 
the role of supply 
chain 
management. 

Closs, 
Speier & 
Meacham 

Tutkimuksen aiheena on kestävä kehitys 
yritysten arvoketjujen hallinnassa. 
 
Tutkimuksessa käytetään induktiivista 
lähestymistapaa. Kestävän kehityksen 
viitekehys luodaan grounded theorylla. 
 
Tuloksena on kestävän kehityksen 
viitekehys ja dimensiot sekä esimerkkejä 
kuinka merkittävät yritykset toteuttavat 
kestävän kehityksen dimensioita. 

Data on kerätty globaalien 
yritysten julkisista 
dokumenteista kuten 
vuosikertomuksista ja 
yritysten www-sivuilta. 
 
Tutkittavien yritysten 
lukumäärää ei ole kerrottu. Ei 
perustu haastatteluihin vaan 
yritysten julkiseen dataan. 

2010, 
Vol. 38, 
nro 5. 

Pride in 
contemporary 
sport 
consumption: a 
marketing 
perspective. 

Decrop & 
Derbaix 

Aiheena on ylpeyden tunne 
urheilutuotteiden kulutuksessa. 
 
Käytetty grounded theorya yhdistettynä 
etnografisiin menetelmiin. 
 
Tuloksen tunnistetaan ylpeyden neljä eri 
tyyppiä. Tutkimus luo käsityksen 
ylpeyden synnystä ja seurauksista. 
Lisäksi kerrotaan kuinka tutkimusta 
voidaan hyödyntää 
markkinointistrategiassa. 

Haastateltu 30 jalkapallofania 
ja 4 asiantuntijaa ja videoitu 
fanien toimintaa stadioneilla 
ja pelimatkoilla. 

2010, 
Vol. 38, 
nro 5. 

Exploring 
consumer conflict 
management in 
service 
encounters. 

Beverland, 
Kates, 
Lindgreen & 
Chung 

Tutkimuksen aiheena on kuinka 
asiakkaat käsittelevät konflikteja ja 
kuinka palveluntarjoajat voivat toipua 
epäonnistuneesta palvelusta. 
 
Toteutettiin modifioituna grounded 
theoryna Straussin ja Corbinin 
menetelmiä noudattaen. 
 
Tuloksena on malli asiakaskonfliktien 
hallintaan. 

Keskimäärin 1,5 t 
haastatteluita. 39 
haastateltavaa ja 52 
haastattelua (Opiskelijoita ja 
liikkeenjohtoa). 

2009, 
Vol. 37, 
nro. 4 

What makes 
strategy making 
across the sales-
marketing 
interface more 
successful? 

Malshe & 
Sohi 

Tutkimuksen aiheena on 
markkinointistrategian luomisprosessi. 
 
Tutkimusmenetelmänä grounded theory 
käyttäen syvä- ja ryhmähaastatteluita. 
 
Tuloksena on markkinointistrategian 
luomisen prosessipohjainen 
teoriaviitekehys. 

Data kerätty 
syvähaastatteluista: 58 
hastateltavaa, ja 
ryhmähaastattelusta: 11 
haastateltavaa. Kaikki 
haastateltavat markkinoinnin 
ammattilaisia. 

2008, 
Vol. 36, 
nro. 1 

Managing 
innovation through 
customer 
coproduced 
knowledge in 
electronic services: 
An exploratory 
study. 

Blazevic & 
Lievens 

Tutkimuksen aiheena on asiakkaan ja 
toimittajan välinen yhteistyö tietotaidon 
tuottamisessa. 
 
Tutkimusmenetelmänä on laadullinen 
case-tutkimus, mutta datan analysointi 
ja koodaus tehdään grounded theory 
menetelmin. 
 
Tuloksena identifioidaan asiakkaan 
kolme eri roolia tietotaidon 
yhteistuottamisessa ja näiden 
vaikutukset innovaatiotoimintaan. 

Data hankittiin haastatteluin, 
tarkkailemalle ja 
dokumenteista. 
Haastateltavia oli  42 (Johtajia, 
insinörejä ja asiakkaan 
edustajia).  
 
Case-tutkimus, jossa 
sovellettu Grounded theorya. 
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2001, 
Vol. 29, 
nro. 1 

Marketing 
implementation in 
smaller 
organizations: 
Definition, 
framework, and 
propositional 
inventory 

Sashittal & 
Jassawalla 

Tutkimuksen aiheena on markkinoinnin 
suunnittelu ja toteutus pienissä ja 
keskisuurissa teollisuusyrityksissä. 
 
Artikkelin tutkiva lähestymistapa 
(Ggounded) saanut inspiraation 
Glaserilta ja Straussilta. 
 
Tutkimuksen tuloksena on pienten ja 
keskisuurten teollisuusyritysten 
markkinoinnin suunnittelun viitekehys. 

Suoritettu pilotti- ja 
päätutkimus. 
Päätutkimuksessa 
haastateltiin 40 johtajaa 1 - 2 t 
kestävissä haastatteluissa. 
Pilottitutkimuksessa 
haastateltiin 10 johtajaa. 

2010, 
Vol. 38, 
nro 5. 

The coordination 
strategies of high-
performing 
salespeople: 
internal working 
relationships that 
drive success. 

Steward, 
Walker, 
Hutt & 
Kumar 

Tutkimuksen aiheena on myyjien 
suoriutuminen B2B-myyntitilanteissa. 
 
Mixed methods: Kaksivaiheisen 
tutkimuksen ensimmäinen osa 
syvähaastatteluihin perustuva. Toinen 
osa on määrällinen. 
 
Tutkimuksen tuloksena huomataan että 
myyjän maine sisäisessä verkostossa 
korreloi positiivisesti myyjän 
suorituskykyyn. 

Ensimmäisessä osassa 
haastateltu 60 myyjää. 
Toisessa osassa käytetään 
kyselydataa myyjiltä ja 
myyntijohtajilta. 
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2012, 
Vol. 65, 
nro. 8 

Adoption, 
rejection, or 
convergence: 
Consumer 
attitudes toward 
book digitization 

Chen & 
Granitz 

Tutkimuksen aiheena ovat kuluttajien 
arvojen muutokset, sekä suhde 
vanhaan ja uuteen teknologiaan 
kokemuksellisten tuotteiden (tässä 
tutkimuksessa kirjojen) formaatin 
muutosten tapauksessa. 
 
Tutkimuksessa käytettiin GT-
tutkimusmenetelmää. 
 
Tutkimuksen tuloksina havaittiin 
kahdeksan kirjan lukemiseen liittyvää 
muuttuvaa arvoa, ja niiden vaikutukset 
kuluttajan päätökseen joko omaksua, 
hylätä tai lähentyä uutta formaattia 
kohtaan. 

Tutkimukseen haastateltiin 20 
lukemisen harrastajaa. 

2012, 
Vol. 65, 
nro. 8 

Exploration of 
sales-marketing 
interface nuances 
in Saudi Arabia 

Malshe, Al-
Khatib, Al-
Habib & Ezzi 

Tutkimuksen aiheena ovat islamististen 
arvojen vaikutus yritysten sisäisten 
mekanismien muutokseen yrityksen 
johdon sekä markkinointi- ja 
myyntiosastojen välillä. 
 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty 
grounded theorya. 
 
Tutkimuksen tuloksena havaittiin 
ylimmän johdon osallistuvan yrityksen 
päivittäiseen toimintaan ja yrityksissä 
olevan selvä hierarkkinen käskyketju 
ylimmästä johdosta markkinointiin ja 
edelleen myyntiin. Keskeinen 
päätöksenteko markkinointi- ja 
myyntiosastojen päätöksissä oli 
yritysjohdon, eikä itse osastojen 
käsissä. 

Tutkimukseen haastateltiin 37 
myynti- ja 
markkinointiammattilaista 
Saudi-arabiasta. 

2011, 
Vol.64, 
nro. 2 

One strike and 
you're out: 
Qualitative 
insights into the 
formation of 
consumers' 
ethical company 
or brand 
perceptions 

Brunk & 
Blümelhuber 

Tutkimuksen aiheena on kuluttajien 
näkemys yrityksen eettisyydestä ja 
tämän vaikutuksesta brändiin. 
 
Tutkimusmenetelmänä on grounded 
theory. 
 
Tutkimuksen tuloksena luokittelu 
kuluttajien kokemasta eettisyydestä. 

Data kerättiin haastattelemalla 
20 keskimääräistä kuluttajaa. 

2010, 
Vol. 63, 
nro.1 

How is marketers' 
credibility 
construed within 
the sales-
marketing 
interface? 

Malshe Tutkimuksen aiheena on markkinoijan 
uskottavuuden tulkinta myynnin ja 
markkinoinnin rajapinnassa. 
 
Tutkimusmenetelmänä on “discovery 
oriented” -tutkimusmenetelmä GT:n 
metodeja hyödyntäen. 
 
Tutkimuksen tuloksena on kuvaus 
markkinoijan uskottavuuden uusista 
teemoista. 

Data kerättiin haastattelemalla 
33 myynnin ammattilaista. 
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2009, 
Vol. 62, 
nro. 3 

Interacting 
contributions of 
different 
departments to 
brand success 

Chernatony 
& Cottam 
(née Drury) 

Tutkimuksen aiheena on 
asiakaspalvelun ja henkilöstöhallinnan 
väliset roolit ja kanssakäymiset ja 
niiden vaikutus brändiin. 
 
Tutkimusmenetelmänä on grounded 
theory. 
 
Tutkimuksen tuloksena on 
brändikeskiömalli. 

Data kerättiin haastattelemalla 
yhteensä 68 henkilöä 6:sta 
finanssipalveluja tarjoavasta 
organisaatiosta. Tutkittavista 
organisaatioista 2:lla oli 
menestyvä- ja 4:llä heikko 
brändi. 

2009, 
Vol. 62, 
nro. 2 

Anti-consumption 
and brand 
avoidance 

Lee, Motion 
& Conroy 

Tutkimuksen aiheena on anti-kulutus ja 
brändin välttäminen. 
 
Tutkimusmenetelmänä on Grounded 
theory. 
 
Tutkimuksen tuloksena paljastuu 
brändin välttämisen eri tyypit sekä 
strategioita johtajille käsittelemään 
brändin välttämistä. 

Data kerättiin haastattelemalla 
23 henkilöä, joista 11 ei ollut 
opiskelijoita. Opiskelijat 
valittiin yliopiston kampukselle 
jätettyyn ilmoitukseen 
vastanneiden joukosta. 

2009, 
Vol. 62, 
nro. 2 

Underdog 
consumption: An 
exploration into 
meanings and 
motives 

McGinnis & 
Gentry 

Tutkimuksen aiheena on 
altavastaajatuotteiden tai -palveluiden 
kuluttaminen. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin 
grounded theorya. 
 
Tutkimuksen tuloksena on 
käsitteellinen malli altavastaajan 
kannattamiseen. 

Data kerättiin haastattelemalla 
27 vaihtelevataustaista 
henkilöä. Lisäksi 
ryhmähaastatteluihin osallistui 
9 henkilöä (työntekijöitä). noin 
¾ haastatteluista suoritettiin 
kasvokkain, loput puhelimitse. 

2009, 
Vol. 62, 
nro. 2 

Reprisal, 
retribution and 
requital: 
Investigating 
customer 
retaliation 

Funches, 
Markley & 
Davis 

Tutkimuksen aiheena ovat asiakkaiden 
kostotoimenpiteet haittaa tuottavaa 
palveluntarjoajaa kohtaan. 
 
Tutkimus sisältää kolme kvalitatiivista 
osatutkimusta, jotka on toteutettu 
grounded theory menetelmin. 
 
Tutkimuksen tuloksena on luokiteltu 
asiakkaiden kostokäyttäytymistä ja 
tämän pohjalta luotu 
kostotoimenpiteiden malli. 

Ensimmäisessä 
osatutkimuksessa haastateltiin 
15 asiakasta. Toisessa osassa 
75 opiskelijaa täytti avointen 
kysymysten lomakkeen. 
Kolmannessa osassa data 
saatiin 300:sta kyselystä ja 
seuranta haastatteluista 
(vastaajilla laaja demografinen 
tausta). Toisen tutkimuksen 
kyselyn luomiseen käytettiin 
ensimmäisen tutkimuksen 
tuloksia. Kolmannen 
tutkimuksen kysely luotiin 
kahden aiemman tutkimuksen 
pohjalta. 

2007, 
Vol. 60, 
nro. 11 

Sales technology: 
Help or hindrance 
to ethical 
behaviors and 
productivity? 

Bush A.,. 
Bush V., Orr 
& Rocco 

Tutkimuksen aiheena ovat yrityksen 
myyntiteknologioiden sidosryhmille 
luomat eettiset ongelmat. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin 
grounded theorya. 
 
Tuloksena huomataan, että 
myyntiteknologioihin liittyy monia 
eettisiä ongelmia. 

Data kerätty haastatteluin 
myynnin johtajilta B2B ja B2C 
toimialoilta. Yhteensä 
haastateltu 33 henkilöä. 
haastattelut kestivät 30 - 60 
min. 
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2006, 
Vol. 59, 
nro. 10-
11 

Innovation 
orientation 
outcomes: The 
good and the bad 

Simpson, 
Siguaw & Enz 

Tutkimuksen aiheena on koko yrityksen 
kattava innovaatiosuuntautuminen. 
 
grounded theory -menetelmällä 
luodaan viitekehys. 
 
Tuloksena on ohjeistus koko yrityksen 
innovaatiosuuntautumisesta 
ammattilaisille ja mahdollisuuksia 
jatkotutkimuksille. 

Data kerättiin haastattelemalla 
54 kokenutta johtajaa ja 
yrittäjää. Puhelinhaastattelut 
kestivät 25 - 90 min. 

2002, 
Vol. 55, 
nro. 10 

Lessons learned in 
cross-cultural 
research of 
Chinese and 
North American 
consumers 

Brewer 
Doran 

Tutkimuksen aiheena on kuluttajien 
päätöksenteko Pohjois-Amerikassa ja 
Kiinassa. 
 
Tutkimus oli pitkäaikainen ja 
monimenetelmäinen. Metodologinen 
painopiste oli teorian kehittäminen 
grounded theorylla. 
 
Tuloksena on kuvattu 
pohjoisamerikkalaisten ja kiinalaisten 
kuluttajien päätöksentekoprosessi. 
Lisäksi kerrattu kulttuurien välisen 
tutkimuksen kokemuksia. 

Datan keräyksen päämetodina 
olivat haastattelut. 
Haastateltavat olivat kuluttajia 
Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa. 
Haastateltavien määrää ei ole 
kerrottu. Lisäksi pilot study ja 
focus groupeja 6. Ennen 
varsinaista tutkimusta 
suoritettiin esitutkimus, jossa 
haastateltiin 25 opiskelijaa 
(Montrealissa opiskelevia 
kiinalaisia). 

2011, 
Vol. 64, 
nro. 10 

A model of 
adolescents' 
online consumer 
self-efficacy 
(OCSE) 

Hill & Beatty Tutkimuksen aiheena on nuorten 
internetostokset.  
 
Mixed methods: Tutkimuksen 
ensimmäisessä osassa luodaan teoria 
ja hypoteesit grounded theoryllä. 
Toinen osa on kvantitatiivinen. 
 
Tutkimuksen tuloksena huomataan, 
että enemmän osallistuvat nuoret 
internet kuluttajat voidaan erottaa 
vähemmän osallistuvista nuorista 
löydettyjen muuttujien avulla. 

Tutkimuksen laadullisessa 
osassa haastateltiin 23 
henkilöä (13 nuorta ja 10 
vanhempaa). Kvantitatiivien 
osa toteutettiin kyselyllä, 
johon osallistui 395 
yläasteikäistä oppilasta. 

2005, 
Vol. 58, 
nro. 12 

Tactical 
implementation 
and Murphy's law: 
factors affecting 
the severity of 
problems 

Porter & 
Smith 

Tutkimuksen aiheena on 
asiakasrajapinnassa toimivien johtajien 
kohtaamat ongelmat. 
 
Mixed methods: Esitutkimus 
toteutettu grounded theoryllä. 
Varsinainen tutkimus on 
kvantitatiivinen. 
 
Tuloksena huomataan ongelmien 
vakavuuden riippuvan muun muassa 
aikatauluista ja johtajien 
kokemuksesta. 

Esitutkimuksessa haastateltu 
28 johtajaa. Kvantitatiivisessa 
tutkimuksessa lähetetty 410 
kyselyä, joista 185 palautettiin. 

2000, 
Vol. 48, 
nro. 3 

The Conceptual 
Domain of Service 
Quality for 
Inpatient Nursing 
Services 

Koerner Tutkimuksen aiheena on palvelun laatu 
sairaalahoidossa. 
 
Mixed methods: Tutkimuksen 
ensimmäisessä osassa käytetään 
grounded theory menetelmiä, toisessa 
kvantitatiivisia menetelmiä. 

Ensimmäisessä osassa 
haastateltiin 15 hoitajaa ja 14 
potilasta, jotka olivat 
sairaalahoidossa erilaista 
syistä. 
 
Kvantitatiivisen osan data 
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Tuloksina paljastuu 
sairaalahoitopalvelun laadun 
koostuvan viidestä dimensiosta. 

kerättiin 249:stä palautetusta 
kyselystä. 
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2009, 
Vol. 38, 
nro. 3 

Sales force social 
exchange in 
problem 
resolution 
situations 

Lee & 
Cadogan 

Tutkimuksen aiheena oli myyntihenkilöstön 
sosiaalisen vaihdon prosessit 
ongelmanratkaisutilanteissa. 
 
Metodina käytettiin GT:tä. 
 
Tutkimuksen tuloksena havaitaan kolme 
sosiaalisen vaihdon tapaa, joilla 
myyntipäälliköt käsittelevät 
ongelmatilanteita. Lisäksi esitellään tapojen 
käytön syyt ja seuraukset. 

19 haastattelua 
myyntipäälliköiden ja 
myyntihenkilöstön kanssa 13 
eri B2B yrityksestä. Lisäksi 
tarkkailudataa kolmen 
kuukauden ajalta. 

2004, 
Vol. 33, 
nro. 8 

Configuring and 
managing 
strategic supplier 
portfolios 

Wagner & 
Johnson 

Tutkimuksen aiheena oli strategisten 
toimittajaportfolioiden kehittyminen. 
 
Metodina käytettiin GT:tä. 
 
Tutkimuksen tuloksena havaitaan, että 
ylivoimainen toimittajapohja, toimittajien 
kehittäminen ja integroiminen 
tuotekehitykseen ja valmistukseen 
mahdollistaa kilpailuedun saamisen 
strategisesta toimittajaportfoliosta. 

Tutkimukseen haastateltiin 
44 ostopäällikköä 

2004, 
Vol. 33, 
nro. 7 

Sources, uses, 
and forms of data 
in the new 
product 
development 
process 

Zahay, 
Griffin & 
Fredericks 

Tutkimuksen aiheena oli tietämyksen ja 
tiedon merkitys uusien tuotteiden 
tuotekehityksessä. 
 
Tutkimuksessa käytettiin GT-metodia. 
 
Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin 
informaation tyypit ja informaation 
hallinnan menetelmät uusien tuotteiden 
tuotekehityksessä.  

20 tuotekehityksen ja 
tiedonhallinnan parissa 
työskentelevien 
haastattelua. 

2003, 
Vol. 32, 
nro. 8 

Capturing value 
creation in 
business 
relationships: A 
customer 
perspective 

Ulaga Tutkimuksen aiheena oli toimittaja- ja 
asiakasyrityksen suhteen arvo. 
 
Metodina käytettiin GT:tä. 
 
Tuloksina tunnistettiin kahdeksan yritysten 
välisten suhteiden arvoajuria 

Tutkimukseen haastateltiin 
10 ostoammattilaista 
asiakasyrityksistä sekä 
pidettiin 27 
ostoammattilaisen 
workshop jossa tulokset 
varmennettiin. 

2003, 
Vol. 32, 
nro. 1 

Toward a 
business-to-
business channel 
incentives 
classification 
scheme 

Gilliland Tutkimuksen aiheena oli toimitusketjun 
kannustimet B2B markkinoilla. 
 
Metodina käytettiin GT:tä. 
 
 
Tutkimuksen tuloksina esiteltiin 
toimitusketjun kannustimien 
luokittelujärjestelmä. 

Tutkimusaineisto hankittiin 
VarBusiness -julkaisun 1999 
Annual Report Cardista, 
johon listataan ja 
arvostellaan eri 
toimitusketjuja. Aineistona 
oli 59 eri toimitusketjua, 
joista oli kirjoitettu noin 500 
sanan pituinen 
arvosteluprofiili. 

2001, 
Vol. 30, 
nro. 4 

The Initiators of 
Changes in 
Customers' 
Desired Value: 
Results from a 
Theory Building 
Study 

Flint & 
Woodruff 

Tutkimuksen aiheena oli asiakkaiden 
haluaman arvon muutoksen ajurit. 
 
Metodina käytettiin GT:tä. 
 
Tutkimuksen tuloksina esitellään 
teoreettinen malli asiakkaiden haluaman 

Tutkimukseen haastateltiin 
22 ostoammattilaista 
yhdeksästä eri yrityksestä. 
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arvon muutoksen syistä. 

2010, 
Vol. 39, 
nro. 4 

Relational and 
transactional 
factors as hybrid 
criteria for buyer 
project selection 
(BPS): An 
exploratory study 
from industrial 
suppliers' 
perspective 

Wangen 
Lee, Lin, 
Wenshu 
Lee & Ji-
Ren Lee 

Tutkimuksen aiheena oli toimittajien 
asiakasprojektien valinta B2B markkinoilla.  
 
Mixed methods: Ensimmäinen tutkimus 
käytti GT:tä metodina ja toinen tutkimus oli 
kvantitatiivinen. 
 
Tuloksena artikkelissa havaittiin 
toimittajien käyttävän asiakasprojektien 
valintaprosessia, mutta toimittajilta 
puuttuivat viralliset valintakriteerit. Lisäksi 
tunnistettiin, mitkä tekijät vaikuttavat 
toimittajien asiakasprojektien 
valintaprosessiin. 

Ensimmäisessä 
tutkimuksessa oli 10 
ylemmän tason 
johtohenkilön haastattelua.  
 
Toisessa tutkimuksessa 
otoksen koko oli 339 ja 
osallistujina oli 
toimitusjohtajia ja muita 
johtotason henkilöitä. 

2007, 
Vol. 36, 
nro. 3 

Leveraging 
affiliations by 
marketing to and 
through 
associations 

Roy & 
Berger 

Tutkimuksen aiheena oli 
asiakassuhdemarkkinoinnin ymmärtäminen 
järjestöjen avulla. 
 
Mixed methods: Ensimmäisessä 
tutkimuksessa metodina oli GT ja toinen 
tutkimus oli kvantitatiivinen 
 
Tutkimuksen tuloksina tunnistettiin eri  
kiintymyksen syitä järjestöjä kohtaan. 

Ensimmäiseen tutkimukseen 
haastateltiin 32 henkilöä, 
joista 9 oli opiskelijoita, 5 
konsultteja, 4 järjestöjen 
johtajia ja 14 muita 
ammattilaisia.  
 
Toisessa tutkimuksessa 
otoksen koko oli 403. 

 


