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Det finns ett nyväckt intresse för metodfrågor inom
medie- och kommunikationsvetenskapen. Det märks
i bokutgivning, konferensteman och forskarutbild-
ningskurser. Om vi ser tillbaka har det dock länge
funnits en spänning kring metodbegreppet inom vårt
ämne som ju har utvecklats som ett slags hybrid-
ämne av samhällsvetenskapliga och humanistiska
influenser. I samhällsvetenskaperna har metodfrågor
traditionellt haft en stark ställning, för stark menar
en del och pekar på att givna metoder har styrt
forskningsfrågorna och inte tvärtom som det bör
vara. Det har rått ett slags positivistisk metod-
fundamentalism, en fixering vid metoder där forsk-
ningens innehåll och relevans har blivit underord-
nad, hävdar kritikerna. Inom humaniora har metod-
frågor historiskt sett istället närmast lyst med sin
frånvaro. I varje fall jämfört med samhällsveten-
skapens explicitgörande av metodfrågor i läro-
böcker, forskarkurser och särskilda metodavsnitt i
avhandlingar, forskningsrapporter och vetenskap-
liga artiklar. För den klassiske humanisten har me-
tod varit ett ickebegrepp och metodfrågor perifera.
Enligt Fetveit (2000) är metodbegreppet helt enkelt
mindre relevant för humanistisk forskning. Det har
därför varit ovanligt med specifika metodkurser och
dito böcker och bläddrar man i avhandlingar i hu-
manistiska ämnen ser man att de sällan innehåller
särskilda metodavsnitt. En vanlig uppfattning är, el-
ler har i varje fall varit, att det i humanistisk forsk-
ning inte går att skilja teori och metod åt, eller teori
och empirisk analys. De är integrerade i varandra
och det finns inget behov av att lyfta ut något som
kallas metod och göra det till föremål för särskild
bedömning och reflektion. Det kan vara en förkla-
ring till den metodantagonism som traditionellt fun-
nits i en hel del humanistisk forskning.

Denna svepande jämförelse mellan samhällsve-
tenskap och humaniora är givetvis förenklad. Men
den utgör ändå en bakgrund till olika grund-
perspektiv på metodfrågor som finns inom den sam-
hällsvetenskapligt-humanistiska medie- och kom-
munikationsvetenskapen. Fältet är också högst
mångvetenskapligt med influenser från bland annat
sociologi, statsvetenskap, psykologi, etnologi, his-
toria, litteratur-, språk- och filmvetenskap. Det inne-
bär en mycket brokig skara av metoder att förhålla
sig till. Är det överhuvudtaget möjligt?

Enligt min mening har flera viktiga aspekter av
metod- och metodologifrågor kommit i skymundan.
Det kan delvis vara en följd av svårigheter att han-
tera mångfalden men torde också bero på mer nega-
tiva tendenser när det gäller metodfrågor inom
forskningen i allmänhet. Jag ska senare återkomma
till detta. ”Metodologi” ska här närmast förstås som
metaperspektiv på metoder, exempelvis att diskutera
metoder i teoretiska- och vetenskapsteoretiska per-
spektiv. ”Metoder” avser mer procedurerna och de
konkreta tillvägagångssätten, hur man gör. Båda ni-
våerna är lika viktiga liksom det är viktigt att disku-
tera hur nivåerna är relaterade tillvarandra. En
brasklapp är också på sin plats. Kritiken som följer
gäller inte all forskning utan ska mer läsas som ten-
denser som på sikt riskerar att underminera vår
forskning. Eftersom vi ingår i större sammanhang är
kritiken inte heller enbart nationell utan också inter-
nationell och den gäller inte bara mkv-området –
även om den kanske är tydligast där – utan också
andra forskningsområden.

Metodstringensen
har hamnat i skymundan
I kvantitativa surveyundersökningar accepteras allt
större bortfall, runt 40% är inte alls ovanligt, ibland
ända ner mot 50%. Undersökningsmaterial som tidi-
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gare skulle hamnat i papperskorgen på grund av för
stort svarsbortfall rapporteras idag, ibland utan att
man ens analyserar och diskuterar bortfallets bety-
delse. För ett par, tre decennier sedan, då jag själv
var verksam som forskare på Sveriges Radios Pu-
blik och Programforskningsavdelning låg gränsen
för acceptabelt bortfall i postenkäter på högst 20%,
och i telefonintervjuer på 10% för studier baserade
på OSU, obundet slumpmässiga urval. Det var säl-
lan gränsen nåddes, bortfallen var vanligtvis betyd-
ligt lägre. Att människors vilja att svara på enkäter
och telefonintervjuer har minskat är ett faktum.
Överproduktion av marknadsundersökningar, mins-
kande auktoritetstro och stressigare tillvaro är några
förklaringar. Språksvårigheter som en följd av ökat
antal invandrare spelar också in. Rejäla bortfall är
något som vi mer eller mindre tvingas leva med men
som vi sällan problematiserar. Ingående diskussio-
ner av hur det kan ha påverkat resultaten borde fin-
nas i varje seriös studie. Andra brister är att validit-
eten i frågorna sällan diskuteras och att de statistiska
analyserna är enkla. Ibland görs inte ens multiva-
riata analyser som kan kontrollera för samspel mel-
lan variabler.

I kvalitativa studier har det blivit acceptabelt
med olika former av bekvämlighetsurval istället för
stringenta strategiska urval, ofta dolt under täck-
manteln ”snowballing”. Man skaffar sig informanter
genom att utgå från sina egna nätverk av kontakter
och slamsuger sin omgivning på tips om lämpliga
personer. En intervjuundersökning tycker sig också
vem som helst kunna göra utan utbildning och kom-
petens i intervjumetodik. Den svåra konsten att in-
tervjua som kräver såväl teoretiska insikter som ge-
digen erfarenhet bagatelliseras och vardagskompe-
tens får ersätta professionell kompetens. I analysen
av intervjumaterial nöjer man sig ofta med att
plocka ut illustrativa exempel istället för att göra
systematiska analyser av hela intervjumaterialet.
Komplexiteten i det insamlade materialet gör att i
princip allt kan bevisas med ett sådant tillväga-
gångssätt. Ett intervjumaterial kan i värsta fall läsas
som fan läser bibeln och möjligheten för andra fors-
kare att kontrollera slutsatserna är obefintlig. När
det gäller textanalyser är diskursanalys ett vitt och
populärt begrepp som många gånger används som
etikett på diverse text- och dokumentanalyser utan
närmare precisering av tillvägagångssätt.

Bristande fördjupning
Även om vissa metoder är betydligt vanligare än an-
dra så använder vi inom vårt ämne idag ett brett
spektrum av metoder. Det är surveyundersökningar,

kvantitativa innehållsanalyser, individuella inter-
vjuer, fokusgrupper, deltagande observationer,
diskursanalyser, retoriska analyser, semiotiska ana-
lyser, med mera.

Experimentella metoder håller också på att åter-
inträda på vårt fält efter många års bannlysning.
Samtidigt är det allt färre studier som kan visa att de
bygger på djupa, reflekterande och gedigna metod-
kunskaper, det gäller inte minst fältstudier av olika
slag. En undersökning kan sägas vara inspirerad av
etnografisk metod utan djupare diskussion av vad
det innebär. Av intervjuundersökningar framgår inte
vilka speciella frågetyper som har använts, eller tek-
niker för uppföljningsfrågor eller hur man uppmunt-
rat till fortsatt berättande. Ett skäl kan vara att man
helt enkelt inte har tillräckliga kunskaper om inter-
vjutekniker utan utgår från vardaglig erfarenhet
kombinerad med elementär metodpraxis. Grupp-
intervjuer kan genomföras på flera olika sätt och in-
tervjuaren/moderatorn kan inta olika roller men det
är också sällan något som reflekteras över.

Multimetodologiska ansatser inom ett projekt
har också kommit att bli allt vanligare och kan
bredda kunskaperna om ett fenomen som studeras.
Det för emellertid med sig krav på kompetens på ett
vidare metodfält än om man håller sig till en metod.
Det räcker inte, som ofta görs, att hävda att man an-
vänt sig av triangulering för att sedan bara räkna
upp de metoder man använt, exempelvis diskurs-
analys, intervjuer och observationer. Integration av
olika metoder kräver grundliga kunskaper. Det finns
idag en stor risk att vi hamnar i en metodologisk yt-
lig eklektism där forskaren med otillräcklig fördjup-
ning plockar ihop några metoder och motiverar det
hela med honnörsordet ”triangulering”. Det är också
uppenbart ett problem för metodundervisningen där
vi idag erbjuder smörgåsbordskurser med lite av
varje när det gäller metoder snarare än fördjupning.
Det präglar också en hel del metodlitteratur. Det
finns idag, både på svenska och på engelska, en
uppsjö av elementära metodböcker medan det mer
sällan utges ny litteratur av fördjupande karaktär. En
följd av det är att nya generationer av forskare får ett
icke reflekterande och ytligt förhållande till meto-
der. Man tar lätt på metodfrågor och kastar sig gärna
över diverse metoder utan att skaffa sig nödvändiga
kunskaper. En glad metodamatörism riskerar att
breda ut sig.

Epistemologiska och ontologiska
grunder för metoderna skyms
Att skilda forsknings- och kunskapsintressen är re-
laterade till olika metoder är ofta uppenbart, exem-
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pelvis mellan kvantitativa och kvalitativa metoder.
Men att metoder också bygger på grundläggande an-
taganden om hur den verklighet som ska studeras är
beskaffad lyfts sällan fram. I pluralismens och
mångvetenskapens anda lånar vi metoder och per-
spektiv från varandra eller kombinerar metoder utan
att diskutera om de är förenliga på epistemologiska
och ontologiska grunder. Hur ska vi exempelvis
kombinera en statistisk surveyundersökning med en
etnografiskt inspirerad kvalitativ studie? Den förra
bygger på ett antagande om normalfördelning av
egenskaper hos befolkningen medan i den senare
kan informanten antas representera en kultur eller
subkultur. Eller hur ska vi kombinera en kvalitativ
och en kvantitativ textanalys? En mer humanistiskt
baserad textanalys kan bygga på underförstådda
strukturalistiska antaganden, eller motsatsen om
verkets unikhet. En samhällsvetenskapligt baserad
innehållsanalys bygger istället på antaganden om
variation som hanteras med systematiska urval och
kvantitativa analyser. För att finna mönster måste
stora material analyseras. Med vilka argument ska
sådana utgångspunkter förenas?

Diskussionen om ontologiska grundantaganden
kommer delvis att skilja sig beroende på om vi arbe-
tar med ”textanalys” i bemärkelser analys av mate-
rialiserat stoff som tidningstexter, TV-program, fil-
mer eller dokument, eller om vi arbetar med någon
form av ”människoanalys” – det kan vara av indivi-
der, grupper eller institutioner. I det senare fallet är
forskningsuppgiften mer komplex eftersom det fe-
nomen som skall studeras inte finns materialiserat.
Vi är ju inte intresserade av fysiska människo-
kroppar, klädedräkter eller arbetsplatsers rumsliga
utformning, utan av sådant som attityder, värde-
ringar, beteenden, meningsskapande processer,
kommunikation och interaktion. Vi måste ställa frå-
gor i postenkäter eller intervjuer, göra deltagande
observationer och så vidare för att få fram ett mate-
rial. I ”människoanalysen” skapar forskaren först
sitt material och sedan analyserar han/hon det mate-
rial som han/hon själv har konstruerat. Det är onek-
ligen en grannlaga uppgift. Det finns i någon mån
ett motsvarande konstruktivistiskt inslag i ”text-
analysen” genom att forskaren väljer ut vilket mate-
rial som skall analyseras och vilka perspektiv som
skall appliceras. Men tidningsartiklarna och TV-
programmen finns i högsta grad också som ett ob-
jektivt av forskaren oberoende material. Det är inte
forskaren som skriver tidningsartiklarna som ska
ingå i analysen.

En viktig ontologisk fråga vi måste ställa är: Vad
är det vi konstruerar och vad kan vi konstruera?
Det är här nödvändigt att förhålla sig till olika ni-

våer och olika teoretiska perspektiv. Tag konstruk-
tivismen som idag är utbredd och ofta ses som en
epistemologisk ståndpunk: kunskaper upptäcks inte
utan konstrueras. Det är gott och väl men räcker
inte. Det finns också ontologiska positioner in-
byggda. Den radikala konstruktivismen menar att vi
bara kan konstruera specifikt situationsbundet tal
och den ontologiska positionen kan formuleras
”världen konstrueras när människor talar med var-
andra” (jmf. Burr, 1995). Det finns, enligt detta syn-
sätt, ingen mening bortom den tillfälliga konver-
sationssituationen. Positionen finns dold i en hel del
mediestudier och av forskare som förespråkar
fokusgrupper och konversationsanalys. Jag delar
inte den radikala konstruktivismens uppfattning
utan bekänner mig snarare till en mer moderat form
av konstruktivism. Men det är inte min poäng här.
Vad jag vill framhålla är att vi behöver synliggöra
de implicita ontologiska grundantaganden som olika
synsätt vilar på och dess metodologiska konsekven-
ser.

En annan ontologisk metodologisk fråga är: Vem
representerar informanten eller respondenten? En
traditionell surveyundersökning antar att egenska-
per varierar och är normalfördelade i befolkningen,
eller i delar av den. Kulturen ses som heterogen och
slumpmässiga urval ska garantera att man får rättvi-
sande och generaliserbara resultat. Respondenten
representerar sig själv och vilka som är lik henne är
en empirisk fråga. Etnologiska studier ser snarare
människor som bärare av hela sin kultur och
informanten – ett fåtal behövs vanligtvis – represen-
terar kulturen eller en viss subkultur som hon/han
tillhör. Här kan strategin vara att välja informanter
som är bra på att utförligt berätta om kulturella vär-
deringar, handlingar, vanor, med mera. En hel del
psykologiska studier bygger på en ännu högre in-
byggd generaliseringsnivå genom en ontologi där
informanten/individen representerar människan.
Man antar att det finns och man intresserar sig för
fundamentala mänskliga processer, exempelvis
uppmärksamhets- och minnesprocesser. Laborato-
rieexperiment är att föredra eftersom man då kan få
hög kontroll och studenter är lätt tillgängliga för-
sökspersoner. Piaget’s teori om hur barn utvecklar
sitt tänkande grundar sig till och med på studier av
hans eget barn. Det är fullt möjligt antaget en uni-
versell ontologi.

Det finns en motsvarande fråga också för rena
”textanalyser”: Vem representerar texten? En struk-
turalistisk textanalys bygger på antaganden om
grundläggande strukturer som i princip finns i alla
texter, eller åtminstone inom en genre. Det medför
ett helt annat förhållningssätt till valet av texter som
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ska ingå i en studie – det kan räcka med en enda –
än exempelvis en kvantitativ innehållsanalys. Den
senare laborerar med grundantaganden om variation
som måste hanteras med systematiska urval.

Vi kan på en ytlig nivå ha skilda uppfattningar
om rimligheten i olika inriktningar. En fruktbar dia-
log får vi dock inte förrän vi lyfter fram dessa inne-
boende och olika ontologiska utgångspunkter.

Mångfaldens metodproblem
Ett mångvetenskapligt ämne som medie- och
kommunikationsvetenskap riskerar att drabbas av
eklektisk ytlighet och bristande stringens och djup
när det gäller metodkunskaper. Vi lånar metoder
från flera olika håll utan att ordentligt sätta oss in i
olika ämnens mer långvarigt uppbyggda metod-
kompetenser. Vi blandar metoder utan att på allvar
reflektera över epistemologiska och ontologiska ut-
gångspunkter för integrering av metoder. Våra kur-
ser är smörgåsbordskurser där vi på kort tid ska för-
söka förmedla insikter i en rad olika metoder samti-
digt som vi vet att varje metod kräver ingående för-
djupning. Detsamma gäller vår egen metodlitteratur.
I ett kort kapitel skall exempelvis intervjumetodik
behandlas samtidigt som det finns hyllmeter av litte-
ratur om bara denna metod som väntar på att bli läst.

Men dessa problem är inte bara våra egna. Uni-
versiteten och vetenskapens villkor i samhället ge-
nomgår överlag stora förändringar som påverkar
förhållningssätten till metoder och metodologier.

Vetenskapens framtid
i ett samhällsperspektiv
Gibbons med flera (1994) har en tid argumenterat
för att vetenskapen står inför fundamentala förvand-
lingar som en följd av massifiering av universiteten
och kommersialisering av forskningen. Den traditio-
nella vetenskapen utmärks av homogenitet och spe-
cifika discipliner, av interna kontrollsystem i form
av inomvetenskaplig granskning och av att forsk-
ningsfrågorna formuleras och löses inom discipli-
nerna. Den senmoderna vetenskapen utmärks istället
av heterogenitet och mångvetenskap och av att man
definierar vetenskapsområden istället för disci-
pliner. Vidare av många kriterier för kvalitetskon-
troll, även externa, som social, ekonomisk och poli-
tisk nytta med forskningen och av att forsknings-
frågorna formuleras i tillämpad kontext. Använd-
barheten för samhället och industrin är viktig. Nog
kan vi som medie- och kommunikationsforskare
känna igen oss i det senmoderna och nog tycks vi ta
stormsteg in i Paul Lazarsfeldts (1941) administra-

tiva forskning. När Nowotny, Scott & Gibbons
(2001) argumenterar för att idag har vetenskaps-
begreppet blivit åsidosatt till förmån för forsknings-
begreppet kan vi, liksom andra akademiker, också
känna igen oss. Vetenskap, hävdar de, har inte bara
ny kunskap som mål utan också att systematisera
kunskap och förmedla den i undervisning. Det upp-
fattas idag som något konservativt och konserver-
ande. Istället är det forskning som betonas. Forsk-
ning värderas som en ekonomisk drivkraft i samhäl-
let, som ett redskap för innovativ tillväxt och utövar
en förförisk lockelse på politiker och makthavare.

Det är i denna nya kontext som vi behöver finna
vägar att stärka vår kompetens när det gäller meto-
der och metodologier. De samhällsvetenskapliga
och humanistiska vetenskapsområdena präglas av
gränsöverskridanden och pluralism. De positivisti-
ska kunskapsidealen, där forskaren ofta blev specia-
list på ett snävt fält och gjorde det till föremål för
otaliga systematiska studier, har gett vika för bre-
dare kunskapsintressen och multipla metodansatser.
Samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv
förenas i enskilda forskningsprojekt. Tillfälliga och
extremt mångvetenskapliga forskargrupper är också
en trend (Nowotny, m.fl. 2001). Själv ingår jag idag
i en naturvetenskapligt-samhällsvetenskapligt-hu-
manistisk forskningsmiljö, MTM (Människa-Tek-
nik-Miljö) vid Örebro universitet. Det kan vara sti-
mulerande, men också mycket frustrerande med
många motstridiga metodologiska krav som kan
vara ytterst förvirrande inte minst för de dokto-
rander som är knutna till sådana miljöer.

Forskning är inte hellre längre något som är för-
behållet en liten exklusiv elit utan något som relativt
många ägnar sig åt på dagens universitet och hög-
skolor. Antalet doktorander har mångdubblats.
Massifieringen av utbildningen har överlag lett till
en stor utgivning av introducerande metodlitteratur
men stora brister i utgivningen av fördjupningslit-
teratur och svårigheter att upprätthålla nivån i
metodundervisningen.

Andra förändringar är ökade krav på snabbhet att
få fram resultat och publikationer och ökat tryck
mot att forskningen ska tillfredställa behovsstyrda
kunskapsintressen. ”Kommersialisera forskningsre-
sultaten” anmodar utbildningsministern (Thomas
Östros, DN 040205), efter att ha inlett med vackra
ord om grundforskningens betydelse. ”Låt närings-
livets behov styra forskningen” påkallar LO-ordfö-
randen Wanja Lundby-Wedin tillsammans med re-
presentanter från näringsliv och forskningsstiftelser
(DN 0404411). Enligt Nowotny med flera (2001) är
det idag data som skall produceras snarare än veten-
skapliga kunskaper. Detta riskerar att tränga undan
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metodfrågor, inte minst frågor om validitet. Kom-
mersialiseringen av publikmätningar där TV-tit-
tande mäts dygnet runt med ”people meters” kan
vara ett belysande exempel. Det behovsstyrda data-
intresset är inte riktat mot den faktiska verkligheten
utan på att få ett i kommersiella sammanhang gång-
bart mått på framgång. Det som mäts är tid och vil-
ken kanal som är på. Några djupare analyser av
denna väldiga datamängd görs inte.

Att det råder en ideologisk kamp om vem som
ska formulera forskningsfrågorna, och hur forsk-
ningen ska bedrivas, är förstås något som inte bara
gäller i Sverige. Det gäller också i resten av Europa.

Slutord
Forskningsfrågorna ska stå över och vägleda valet
av metod eller kombinationer av metoder. Det finns
ingen anledning att vända tillbaka till en metod-
fundamentalism där vetenskaplighet likställs med
användandet av en specifik forskningsmetod och
där metodexercerandet avgör forskningsfrågorna.

Gränsöverskridanden och flermetodansatser kan ge
nya bredare kunskaper och djupare insikter om
verklighetens fenomen, som alltid är såväl kultu-
rella, sociala som mänskliga. Men det finns anled-
ning att skärpa metodkunskaperna både avseende de
vetenskapsteoretiska grundvalarna för valet av me-
tod, eller kombinationer av metoder, och när det
gäller metodpraxis.

Sammanfattningsvis kan flera orsaker till metod-
kunskapernas försvagade ställning inom vårt ämne
såväl som inom andra ämnen urskiljas:
• ytligt mångvetenskapliga gränsöverskridanden

utan integration på djupet

• massproduktion av elementär metodlitteratur
men brist på fördjupande litteratur

• brist på tid och eftertanke i forskningsvardagen

• snabbproduktion av doktorander (och studenter
på grundutbildningen)

• kommersialisering av forskningen med ökad
hänsyn till näringslivets intressen och behov

Not

1. En kortare version av denna artikel har publicerats i
Tvärsnitt, 3(04): 34-35.
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