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Recensioner

Mats Ekström & Larsåke Larsson (red.):
Metoder i kommunikationsvetenskap
Studentlitteratur, Lund, 2000, 318 s.

Boken Metoder i kommunikationsvetenskap utgör
något så ovanligt som en sammanhållen och ämnes-
specifik metodbok för medie-och kommunikations-
vetenskapen. Liksom andra internationella före-
gångare tar boken upp ett flertal metoder som an-
vänds för att studera medierad och mellanmänsklig
kommunikation, fast här på svenska och med
tillämningar och erfarenheter som inte finns be-
skrivna i den internationella litteraturen. Men bo-
ken är kanske framförallt ovanlig så till vida att den
är ett försök till en allmän orientering i inte mindre
än tolv forskningsmetoder genom att utgå från den
forskningspraktik och undervisning som bedrivs
inom det svenska ämnesområdet. I det följande ska
jag kort referera boken och kommentera innehållet
med betoning på den pedagogiska ansatsen. Men
först ska jag tolka boken som ett (sam-) tidsdoku-
ment.

Ett tidsdokument
Boken skulle kunna beskrivas som ett svar på den
situation som råder inom ett relativt nytt ämnesom-
råde där det kan vara svårt att få grepp om alla
inriktningar. Ur orienteringssynpunkt är det onekli-
gen en tacksam första upplaga som föreligger här.
Boken kan också tolkas som ett uttryck för en
mångvetenskaplig verksamhet där man inte i lika
hög grad som tidigare tvistar om rangordningen gäl-
lande vilken Metod som ska värderas som mest gil-
tig. I Metoder i medie-och kommunikationsveten-

skap lever kvantitativa och kvalitativa ansatser i
fredlig samexistens. Krutröken från striderna mel-
lan naturvetenskapligt inspirerade inriktningar och
de tolkande vetenskaperna, har skingrats. Den
multidisciplinära inriktningen är samtidigt något
som gjort ämnet vidöppet för bl.a. kritiska synpunk-
ter om överdriven pluralism, en eklekticism där
man oscillerar mellan vad som ibland kan upplevas
som en härva av nya, halvnya och nyupptäckta me-
toder och begrepp. Här skapas onekligen ett behov
av en slags utgångspunkt, eller dialektik mellan att
skapa nytt och hålla ordning på det befintliga. Vari
består förresten det ämnesspefika i ett tvärveten-
skapligt område som har så mångskiftande studie-
objekt, och där hyllmetrar av antologier produceras
inom olika specialiserade disciplinära eller tema-
tiska områden?

Utgår vi från temat vetenskapliga metoder och
då främst sådana som faktiskt tillämpas inom äm-
nesområdet kan den ämnesspecifika mångfalden
speglas genom bokens uppläggning: Den första de-
len består av sådana datainsamlingsmetoder som
förts in i det nya ämnet och som förekommer inom
många andra discipliner: etnografisk observation,
personliga intervjuer, surveyunderökningar. Den
andra delen tar upp metoder som är mer specifika
inom medie- och kommunikationsvetenskapen:
kvantitativ innehållsanalys, retorikanalys, film-
analys, tre olika former av diskursanalys – dialogisk
analys, kritisk diskursanalys, samtalsanalys. Sista
kapitlet handlar om sekundäranalys som kan vara
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lämplig för förnyade analyser av redan insamlat och
analyserat empiriskt material alternativt rådata i
olika databaser.

Finns det då någon gemensam plattform för alla
dessa inriktningar/kapitel, som ju drar åt olika håll?
Författarna ger framförallt ett svar på den frågan:
Samtliga inriktningar gör anspråk på att vara veten-
skapliga. Istället för att i första hand koncentrera
framställningen på skillnaderna (och till och med,
ibland, skenbart eller reellt oförenliga inslag) mel-
lan olika vetenskapssyner väljer författarna att peka
på några återkommande teman som gäller obero-
ende av vilken metod som används. Gemensamt för
all vetenskaplig verksamhet är anspråket att hålla
den procedur som leder fram till slutsatserna öppen
för insyn och därmed garantera att dess trovärdighet
kan bli föremål för offentlig granskning. Forsk-
ningsresultat förväntas  kunna underbyggas med
sakliga och tillförlitliga argument. Kan då tolk-
ningar och inkännande förståelse vara vetenskap-
liga? Författarna svarar ja på den frågan med hän-
visning till olika tolkningskriterier som växt fram i
steg med den vidareutveckling som skett inom kva-
litativ analys (inom områden som social konstrukti-
vism, hermeneutisk texttolkning, fenomenologisk
beskrivning av medvetande och språkanvändning,
etcetera).

Kanske kan boken också tolkas som ett framåt-
pekande förslag som rör sig bort från sådana
polariseringar som delvis följt av ensidigt förfäk-
tande av olika vetenskapsteoretiska hållningar till
förmån för en kompromissinställd hållning som
samtidigt håller fast vid vissa grundläggande veten-
skapliga normer och ideal? Ett sådant ideal är argu-
mentet att all vetenskap bör ha generaliserande an-
språk. Oavsett hur vi tolkar bokens bakomliggande
intentioner så bidrar inledningskapitlet till att ut-
tala sådana kriterier som ofta görs relevanta i
forskningspraktiken. Vilket vetenskapligt semina-
rium vi än går på så riskerar vi om inte förr att bli
medvetna om dem om vi bryter mot dem. Nu ska
detDet ska väl också sägas att boken huvudsakligen
speglar den rationella sidan av vetenskapssamhället
medan den ger mindre orientering på vetenskapens
bakgårdar eller kring de gap som ibland kan uppstå
mellan ideal och praktik.

Studiens uppläggning
Flertalet av bokens kapitel har en likartad upplägg-
ning. De innehåller avsnitt som beskriver de res-
pektive forskningsansatsernas utveckling och/eller
ursprung i ett större forsknings-sammanhang.

Dessa avsnitt är genomgående, så vitt jag kan be-
döma, initierade och väl balanserade. Därefter föl-
jer avsnitt som behandlar metodernas tillämpnings-
områden inom medie- och kommunikationsveten-
skapen. Vidare: avsnitt som behandlar för-och nack-
delar med metoderna; avsnitt som illustrerar hur
metoderna kan användas och har använts inom olika
studier.

Några kapitel avviker från denna uppläggning;
det relativt korta kapitlet om bildanalys samt kapit-
let om filmanalys vilket snarare är en uppsats om
filmen Den engelske patienten än en översikt över
det filmvetenskapliga fältet. Åsa Järnudd undersö-
ker filmen med hjälp av några analytiska verktyg
inom narrationsteorin och visar vilka resultat som
därigenom kan genereras. Här tar författaren steget
från lärobokstexten till den levande forsknings-
processen. Därigenom skapas också en grund för att
läsaren själv kan värdera och bedöma metodernas
fruktbarhet och begränsningar. När exemplen sätts
in i konkreta forskningsarbeten står det också klart
att vetenskapliga metoder bara utgör en del i en
större helhet med problemformulering, kommuni-
kation med andra forskare, etc. Boken rymmer ett
flertal inblickar i pågående avhandlingsarbeten
kring olika forskningsfrågor.

Åsa Kroon (kapitel 7. Dialogisk analys) visar
hur man konkret kan gå tillväga när man analyserar
en mediedebatt utifrån dialogteoretiska begrepp.
Det konkreta exemplet beskrivs inom ramen för ett
forskningsintresse för de kommunikationsprocesser
genom vilka debatter utvecklas och formas. Det
finns några teman som återkommer i flera kapitel,
ett sådant tema gäller förhållandet mellan kontextu-
ell analys och abstraktion; mellan det successiva
samspelet mellan teoretiskt vägledda konkreta fall-
studier och empiriskt grundad  teoriutveckling. Det
tycks vara viktigt för flera av författarna att visa att
studier av enskilda fall kan bidra till mer generell
teoribildning.

Några exempel: Det kan ibland vara mer spän-
nande att möta en social praktik i en etnografisk
studie än att möta densamma genom praktikernas
utsagor. Mats Ekström ger i en inledande vinjett till
det första kapitlet om etnografisk observation ex-
empel på hur han frågat redaktionsmedlemmar på
en TV-redaktion vad det är som pågår där. Svaren
på frågan ställde praktiken i ett ganska trivialt ljus
– ”ja på mötena går vi igenom de olika grejer som vi
jobbar på, bestämmer vem som ska göra vad, disku-
terar olika uppslag och så” (21) . Ekströms poäng
med detta exempel är att visa på möjligheten att
(ny-)beskriva det som sker som någonting annat;
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…”(att) upptäcka att det enskilda redaktionsmötet
ingår i en serie av händelser där redaktionens
hierarkier, statusskillnader, outtalade normer och
regler manifesteras och reproduceras. Vi kan upp-
täcka vilken betydelse dessa möten har i den pro-
cess där skeenden i verkligheten görs om till medie-
händelser, anpassade till redaktionens produktions-
villkor, journalisters jakt på spektakulära inslag och
de konventioner som är knutna till specifika gen-
rer.” (s.21) Mot bakgrund av den kritik som riktats
mot etnografiska beskrivningar för att fastna i en-
skildheter så ger Ekström en enligt min mening
övertygande argumentation för vikten av att också
gå utöver den deskriptiva nivån för att nå mer gene-
rella kunskaper.

En liknande problematik aktualiseras i kapitlen
om olika diskursanalytiska metoder och då i synner-
het frågan om förhållandet mellan språkliga feno-
men och vidare sociala sammanhang. Ett sådant
problem torde ligga i själva ansatsen med ingående
och detaljerade analyser av ett begränsat urval
språkliga data vilket kan vara svårt att förena med
systematiska studier av icke-diskursiva fenomen så-
som sociala strukturer och politiska system. Peter
Berglez argumenterar i kapitlet om kritisk diskurs-
analys för betydelsen av att kombinera diskurs-
analyser med kunskaper om den sak som är föremål
för analys – i det här fallet nyhetsrapportering i in-
ternationella konflikter. Det är onekligen så att
Berglez är väl påläst inom detta kunskapsområde
vilket bidrar till att kontextualisera, ge mer ”kött”,
åt de språkliga analyserna. Genom ett konkret ex-
empel visar Berglez hur en makroanalys kan kombi-
neras med en mikrobaserad analys (av en nyhets-
artikel från Dagens Nyheters utrikespolitiska sida).
Här avslutas emellertid exemplet när det börjar bli
riktigt intressant, när Berglez kommer fram till av-
delningen för politisk/historiska kontextualise-
ringar, något som sammanfattas i ett kort stycke.

En styrka med ett ämnesområde som tillhanda-
håller många analytiska alternativ är att de ökar
möjligheten att få mångdimensionella kunskaper
om ett fenomen. Det gäller exempelvis möjligheten
att besvara flerledade frågor av karaktären. Vad är
fenomenet X? Hur konstrueras fenomenet X? Var-
för konstrueras fenomenet X  just på detta/dessa
sätt? Boken ger flera uppslag i den riktningen. Två
exempel: Göran Eriksson visar i kapitlet om
”Receptionsanalys” hur olikartade förhållningssätt
och tolkningar kan skapas bland olika TV-tittare
under en receptionsprocess (gällande debatt-
programmet Nattöppet). Den kvalitativa analysen
följs av en ansats syftande till att förklara varför

TV-tittarna tolkade programmet som de gjorde, i
det här fallet med hänvisning till aspekterna poli-
tiskt engagemang (debatten gällde politiska inslag)
och social tillhörighet.

Ulla Moberg tar i kapitlet om ”Analys av sam-
tal” upp det fruktbara i att kombinera samtalsanalys
med ett kommunikationsetnografiskt perspektiv. En
styrka med det här kapitlet är att Moberg försöker
visa hur en sådan kombination kan göras genom att
först demonstrera hur ett samtal (i en pingstförsam-
ling) utvecklas steg för steg. Genom kunskaper om
den miljö där samtalet har ägt rum kan Moberg i
nästa steg på ett övertygande vis öka förståelsen för
varför samtalet fick den inriktning som det fick.

Vad jag kan sakna i boken är mer av diskussion
mellan författarna gällande två punkter. För det för-
sta: Hur kan olika analysmetoder på ett fruktbart
sätt kombineras? Med tanke på att samtalsforsk-
ningens huvudsakliga intresse har gällt samtal (och
dess essäns) blir frågan vilken status som etnogra-
fiska ”bakgrundsdata” (alternativt sociala teorier)
har? Är de att betrakta som en tolkningsresurs i den
mån samtalsdeltagarna själva aktualiserar dem i
samtalen? Eller är de en resurs för att så att säga gå
bakom aktörernas förståelse, eller för att knyta
språkliga fenomen till andra sociala fenomen såsom
intentioner, (andra typer av) sociala handlingar, in-
stitutionella förhållanden, sociala villkor, etc?

För det andra: Hur kombinera olika kommuni-
kationsperspektiv? På den punkten skulle jag önska
en mer sammanhållen problematisering av sam-
banden mellan den presenterade metodarsenalen
och olika grundläggande perspektiv på kommunika-
tion och medierad kommunikation. I bokens kapitel
förekommer flera sådana grundläggande perspek-
tiv: överföringsperspektivet (kapitel 12) ett
ideologiteoretiskt perspektiv (som pekar på under-
liggande symboliska innebörder som inte finns ma-
nifest i de fysiska symbolerna) (t.ex. kapitel 8), ett
dialogiskt kommunikations-perspektiv (kapitel 7).
Nu kan de olika perspektiven säkert motiveras med
hänvisning till att de är väl anpassade för de olika
forskningsfrågor och problemområden som valts.
Visst, de är komplementära om vi accepterar att
olika forskare tillåts göra olika saker utan att något
kommunikationsperspektiv för den sakens skull får
en privilegierad ställning – en relativistisk håll-
ning? Det hade varit  intressant med ett slutkapitel
där några av författarna som valt olika kommunika-
tionsperspektiv resonerade kring vad de olika per-
spektiven får för implikationer för att studera kom-
munikation samt vilka möjligheter som finns att bi-
dra till en gemensam förståelse/teoribildning kring
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vad fenomenet kommunikation är. Slutligen kan
frågan ställas: är en sådan orientering mot en sam-
manhållen teoribildning önskvärd?

Det pedagogiska bidraget
Jag ska avsluta med att sammanfatta några viktiga
pedagogiska förtjänster med boken. När jag har dis-
kuterat boken med studenter på grundnivån har jag
mötts av kommentarer av typen  ”det är bra att man
kan gå till en bok för att få en bred orientering och
tips på hur man sedan kan gå vidare till andra
böcker”. Boken har framförallt sin styrka i den
översiktliga och orienterande ansatsen som samti-
digt förmår att göra reda för de olika ansatsernas
innehållsmässiga problem och komplexitet. En pe-
dagogisk förtjänst med boken är den konsekventa
uppläggningen parad med en god koherens vad gäl-
ler den språkliga dräkten – språket är överlag
lättfattligt och olika specialiserade termer förklaras
när de introduceras.

 Ytterligare en förtjänst är att teori och praxis
kombineras på ett sätt som tilltalar läsaren som del-
aktig i den vetenskapliga verksamheten. Man skulle
kunna tänka sig medie- och kommunikations-
vetenskapen och dess ursprung i äldre discipliner
som ett slags förpliktande traditioner – ett slags ve-
tande som alla nykomlingar bör sätta sig in i och til-
lägna sig. Bokens urval av metoder motsvarar det
som författarna menar att man på grundnivå bör ha
rimliga allmänkunskaper om. Men man kan därtill
tänka sig ämnesområdet på ett sätt som inkluderar
tillströmningen av nykomlingar som en resurs i en
fortgående verksamhet där det vetande som hittills

genererats ständigt kritiskt värderas mot nya erfa-
renheter. Tanken att också nykomlingarna är delak-
tiga i den vetenskapliga verksamheten slår igenom
på olika sätt och i olika utsträckning i bokens kapi-
tel: ett sätt är att, som i inledningskapitlet, helt en-
kelt utgå från (det självklara) att studenter, liksom
lärare och forskare, är medlemmar av en vetenskap-
lig institution.

Ett annat sätt är att ge läsarna insyn i forsknings-
processen så som den kan te sig i det enskilda arbe-
tet.  Därigenom möter vi inte enbart vetenskapliga
metoder som en uppsättning regler och tekniker,
som vetenskapsideal eller klassiska skolexempel,
utan också genom en del av de frågor och dilemman
som uppstår på grund av att forskare och studenter
ställs inför dem när de praktiskt tillämpar meto-
derna. Men framförallt sker detta genom att boken
delvis är organiserad utifrån en undervisning som är
upplagd så att teoretiska studier varvas med prak-
tiska tillämpningar. Det skapar förutsättningar för
att studenter inte enbart diskuterar metoder utifrån
andras erfarenheter, utan också utifrån egna pröv-
ningar. Således bör den användas redan på A-nivån
och uppåt. Jag tror att boken kan vara inspira-
tionsgivande för de som bedriver kvalificerad forsk-
ning beroende på dess strukturerade översikter och
ickedogmatiska karaktär.
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