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Diskussion

Två metodböcker i fokus

Metodebok for mediefag
Helge Østbye, Knut Helland, Karl Knapskog & Leif Ove Larsen

Fagbokforlaget, Bergen, 2002, 294 s.

Författarnas presentation

Dette er en lærebok på innføringsnivå i medieviten-
skap, journalistikk, kulturfag, markedsføring og an-
dre relaterte områder. Hovedmålet er å gi en innfø-
ring i de mest sentrale forskningsmetodene i det
medievitenskapelige fagfeltet. Intensjonen er at
boka skal gi studenter på universitets- og høyskole-
nivå grunnlag for å forstå og kritisere analytiske bi-
drag i faget, og at den skal gi studentene grunnlag
for å gjennomføre egne studier.

Bakgrunnen for boka er etableringen av faget
medievitenskap ved Institutt for massekommunika-
sjon, Universitetet i Bergen (1985/1986). I det nye
fagfeltet, som ved universitetene i Oslo og i Bergen
ble liggende i et skjæringspunkt mellom samfunns-
vitenskapelige og humanistiske forskningstradisjo-
ner, var det behov for teoretiske, analytiske og me-
todiske bidrag. Med sin bakgrunn som statsviter og
sosiolog, og med medier som forskningsfelt, kom
Helge Østbye ved instituttet i 1990 med rapporten
Metodebok for mediestudenter: En innføring i kvan-
titativ metode. Rapporten ble seinere bearbeidet i
flere versjoner og kvalitative metoder ble inkludert
for å gjøre verket mer heldekkende for hele den
medievitenskapelige forskningstradisjonen. Resul-
tatet ble den første utgaven av Metodebok for
medievitenskap (1997, bearbeidet i 2002). Den
svenske utgaven av boka kom i 2004.

Intensjonen om å være heldekkende på innfø-
ringsnivå har satt sitt preg på boka; her skal studen-
tene finne de viktigste metodiske tilnærmingene
innenfor fagfeltet. Eksempler og arbeidsoppgaver er
ment å bidra til å gi innsikter i hvilke muligheter og

begrensninger som knytter seg til bruk av ulike me-
toder. Boka er også forsynt med et omfattende saks-
register (ikke så omfattende i den svenske utgaven
som i den norske).

Det at boka er tenkt å være heldekkende, betyr
selvfølgelig at den ikke er uttømmende på de områ-
dene som behandles. For studenter som ønsker å gå
lengre inn i metodiske problemstillinger gir boka li-
kevel oversikt over de forskningsmetodene medie-
vitenskapen tilbyr, og kan eventuelt være utgangs-
punkt for videre fordypning. I boka er det oppslag
og referanser som gir gode muligheter for slik for-
dypning.

En metodebok av dette slaget møter en utfordring
uten ideelle løsninger. Utfordringen ser slik ut: Meto-
dene som blir brukt i medievitenskap er utviklet
innenfor ulike fagtradisjoner med ulike vitenskapste-
oretiske forutsetninger og med ulike syn på hvorvidt
det bør være en særskilt metodeundervisning eller
ikke. Utfordringen er at det derfor kan være vanskelig
å gjennomføre et helhetlig grep i en innføringsbok.
Presentasjonen av ulike metoder med forskjellige
vitenskapsteoretisk forankring fører til at motsetnin-
ger innenfor metodefeltet så vel som innenfor det
medievitenskapelige feltet som sådan så å si re-pre-
senteres: Forsøket på å presentere et heldekkende og
overordnet metodisk bidrag kan altså tolkes som en
framvisning av ulike tradisjoner som egentlig har
ulike røtter og som egentlig tilhører ulike vitenskap-
steoretiske tradisjoner.

Vårt svar på utfordringen er på linje med sosio-
logen Gudmund Hernes sin kommentar om modell-
bruk: Alternativet til en modell er ikke ingen mo-
dell, men en annen modell. For vår del: Alternativet
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til en bok som påberoper seg å være rimelig hel-
dekkende er ikke ingen bok, men en annen bok. Det
er denne boka vi har forsøkt å skrive, med fare for at
ikke alle delene i prosjektet har kunnet gå inn i en
overordnet og vel møblert helhet.

Det er ikke til å komme utenom at det er vanske-
lig å skape et helhetlig perspektiv der det er uover-
ensstemmelser mellom fagtradisjoner og metodiske
tilnærminger. I boka har vi derfor lagt vekt på å dra
fram de dimensjonene ved metodene som gjør dem
til virksomme verktøy for å gjennomføre konkrete
undersøkelser. For at den skal framstå helhetlig
inneholder boka innledende og avsluttende kapitler
om teori og metode, om valg og vurderinger i
forskningsprosessen, om generalisering, samt om
forskningsdesign. Etter hva vi forstår er det nettopp
fordi boka har fungert godt som et innføringsverk
med et overordnet perspektiv og rimelig hel-
dekkende perspektiv at den er blitt bearbeidet og ut-
gitt på svensk. Det finnes mange gode svenske
metodebøker på feltet, men – så vidt vi vet – ingen
der hele boka er forfattet av én gruppe som setter
den helhetlige framstillingen i fokus.

Metodebok for mediefag er altså skrevet for at
studentene skal kunne kjøpe én bok som gir relevant
innføring og som også kan fungere som et utgangs-

punkt for mer omfattende kunnskap på metodefeltet.
Tilblivelsen av boka, fra rapport om kvantitative,
statistiske metoder til heldekkende metodebok, kan
på ett vis leses som et uttrykk for en utvikling der
det medievitenskapelige fagfeltet er blitt institusjon-
alisert og har fått sitt ”eget” metodiske tilfang. Det å
skrive en slik metodebok for dette fagfeltet er like-
vel ingen avsluttet prosess. Institutt for masse-
kommunikasjon ved Universitetet i Bergen ble sei-
nere omdøpt til Institutt for medievitenskap. Fra ja-
nuar 2004 har instituttet slått seg sammen med in-
formasjonsvitenskap og blitt til Institutt for informa-
sjons- og medievitenskap.

Boka har vært gjennom omfattende bearbeidel-
ser, og flere kommer. Vi tar derfor gjerne imot kom-
mentarer og bidrag som gjøre verket til et enda be-
dre redskap for de som skal lese og undervise i me-
tode i medievitenskap og andre relaterte fag – og
kanskje også i informasjonsvitenskap.

Helge Østbye, Knut Helland, Karl
Knapskog & Leif Ove Larsen
Institutt for informasjons-
og medievitenskap
Universitetet i Bergen

Kommentar från Mats Ekström
Behovet av kvalificerad metodkompetens är stort
inom medie- och kommunikationsvetenskap. Den
bok som Østby m fl skrivit ger ett gott bidrag till
grundutbildningen inom ämnet. Den är mycket peda-
gogisk upplagd, med grundläggande genomgångar,
övningsexempel och klargörande sammanfattningar.
Författarna har också lyckats väl med att integrera ex-
empel från medievetenskapens forskningsområde.
Den spänner över ett brett fält av metoder och även
vetenskapsteoretiska frågeställningar.

En bok med ambitionen att omfatta allt från
vetenskapsteoretiska grundfrågor, till textanalys och
kvantitativ/statistisk analys öppnar naturligtvis upp
en rad frågor. Ur ett grundutbildningsperspektiv är
det viktigast att fråga sig: Är prioriteringarna rimliga
och håller boken som helhet god kvalitet. Mitt svar är
ja. Jag vill gärna rekommendera boken. Men låt mig
nu också ta upp några kritiska reflektioner som möjli-
gen också kan bidra till en mer övergripande diskus-
sion vad gäller ämnet för detta seminarium.

Boken tar upp ett flertal mer vetenskaps-
teoretiska frågor. Här finns enligt min mening bo-
kens svagare sidor. Min uppfattning är att man inte
ger studenterna en förståelse för dessa frågor genom
så korta beskrivningar. Bokens korta kommentarer
kan inte göra de grundläggande vetenskapsteore-
tiska frågor rättvisa. De blir förenklade, selektiva
och i flera fall missvisande.

Detta gäller t ex distinktion mellan förstå och
förklara som presenteras i kapitel ett. Här reprodu-
ceras en förenklad uppdelning som kraftigt ifråga-
satts av många framstående vetenskapsteoretiker un-
der senare decennier. Författarna ger upprepade re-
ferenser till Popper men andra viktiga vetenskaps-
teoretiker lämnas omotiverat åt sidan. Den omfat-
tande diskussionen om kausala förklaringar (olika
sätt att definiera kausalitet, ontologiska och episte-
mologiska grundantaganden) behandlas inte. När
författarna på ett ställe skriver att förklaring ”går
mer i retning av å finne sammanhenger mellom ob-
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serverbare forhold” ansluter de indirekt till en idag
mycket omdiskuterad empiristisk position som tyd-
ligast formulerades av David Hume.

Detta aktualiserar också frågan om veten-
skapsteorins ställning i grundutbildningen och dess
relation till det vi kallar metodundervisning. Hur
skall vi se på detta? Vilka prioriteringar skall göras?
Min uppfattning är att vetenskapsteorin generellt
sett ges allt för litet utrymme i grundutbildningar
inom bl a MKV. Efter en akademisk utbildning bör
studenterna ha grundläggande kunskaper i teorier
om vetenskapens praktik, metoder, sanningsanspråk
och relationer till samhället. I vetenskapsteorin
finns grunderna till de vetenskapliga metoderna
(teorier om förklaring, tolkning, generalisering,
ontologiska antaganden etc.). För att studenterna
skall ha möjlighet att skaffa sig goda kunskaper om
detta krävs att detta ges prioritet. Detta kan inte han-
teras i förbigående. Det krävs grundliga studier.

En förtjänst med boken är att den relativt ingå-
ende behandlar en uppsättning av grundläggande
metodologiska problem som tolkning, abstraktion,
generalisering, validitet och reliabilitet. Behand-
lingen av validitet och reliabilitet är t ex klargö-
rande. Medie- och kommunikationsvetenskapen är i
stor utsträckning en tolkande vetenskap. Författarna
behandlar också detta. Men jag saknar tydligare
kopplingar till hermeneutikens centrala teoretiker.
På en mer konkret metodnivå saknar jag (liksom i
många andra liknande böcker) en kvalificerad pre-
sentation av kriterier för korrekta tolkningar. Kan-
ske någon vill invända och hävda att det är me-
ningslöst att tala om korrekta tolkningar. Min stånd-
punkt överensstämmer här med vad Nils Gilje och
Harald Grimen skriver i sin utmärkta grundbok
Samhällsvetenskapernas förutsättningar: Alternati-
vet till att söka kriterier för korrekta tolkningar är att
acceptera att alla tolkningar är lika godtyckliga. Det
finns inom inte minst hermeneutiken en lång tradi-
tion av metodologisk diskussion på detta område.
Som medie- och kommunikationsforskare bör vi
förhålla oss till denna.

I en mening kan man se Metodebok for mediefag
som en argumentation för att så kallade kvalitativa
och kvantitativa ansatser fyller lika viktig roll i medi-
evetenskapen, eller att uppdelningen överhuvudtaget
borde överskridas mer än vad som ofta är fallet idag.
Å andra sidan reproducerar författarna på flera punk-

ter vissa djupt rotade föreställningar om relationerna
mellan det kvalitativa och det kvantitativa. Ett uttryck
för detta är att boken ägnar närmare 100 sidor åt
kvantitativ analys och betydligt mindre utrymme åt
kvalitativ analys. Det är också slående att när det gäl-
ler den kvantitativa analysen så presenteras generella
principer. Motsvarande görs inte för den kvalitativa
analysen. Finns inte sådana generella principer/meto-
der för kvalitativ analys?

Motsvarande obalans gäller också intervju-
metodiken. Den kvalitativa intervjun beskrivs rela-
tivt allmänt genom bl a en presentation av olika ty-
per av intervjuer. Avsnittet om mer kvantitativ
intervjumetodik – datainsamling med enkäter – be-
skriver mer precisa frågetekniker. Varför behandlas
inte mer specifika frågetekniker i avsnittet om kvali-
tativa intervjuer? Är det så att den kvantitativa me-
toden kan erbjuda utprövade tekniker, medan den
kvalitativa handlar mer om gått omdöme och att
varje forskare utvecklar ett sätt att intervjua som
passar situationen? Jag menar att så inte är fallet.

Kraven på vetenskaplig precision, prövbarhet
och metodutveckling bör vara minst lika stora inom
den mer kvalitativt orienterade forskningen.

Det har under senare år getts ut ett mycket stort
antal grundböcker i framför allt samhällsvetenskap-
lig metod – i och utanför de nordiska länderna. Min
uppfattning är att det i princip räcker nu. Däremot
finns ett påtagligt underskott vad gäller special-
litteratur som kan bidra till metodutvecklingen och
ge läsare fördjupade metodkunskaper inom sär-
skilda områden. Detta berör inte minst medie- och
kommunikationsvetenskapen. Vetenskapliga discip-
liner är beroende av ständig metodutveckling för att
komma vidare och lösa centrala vetenskapliga pro-
blem. Min kollega Birgitta Höijer har i flera sam-
manhang uttryckt en oro för att kraven på metodolo-
gisk stringens är för låga inom ämnet. Jag instäm-
mer. Den bok som Hellands och hans kollegor skri-
vit ger ett gott underlag för en grundutbildning som
strävar mot metodutbildning av hög kvalitet. Men
inom ämnet krävs också en mer kvalificerad metod-
utveckling. Här finns stora utmaningar.

Mats Ekström
Humanistiska institutionen
Örebro Universitet
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Författarnas presentation

Based on a true story...
Der var engang en medieforsker fra et lille land i
Nordeuropa, som drog på konferencerejse til Nord-
amerika. Med sig i bagagen havde han et forsk-
ningsprojekt, som han havde udført med kvalitative
metoder, og som han nu gerne ville indvi faglige
kolleger ude i den store verden i. Konferencen, som
fandt sted først i 1990erne, handlede om business
communication i bred forstand, og forsknings-
projektet handlede om forbruger-borgeres oplevelse
af etisk virksomhedskommunikation som den fore-
kommer i visse former for corporate advertising.

Den kvalitative medieforsker fremlagde sine
analyser for den internationale forsamling, der tog
godt imod dem. Den særligt udpegede ‘diskussant’
lagde op til drøftelse af en række problemstillinger,
deltagerne gav deres besyv med, og der udspandt sig
en frugtbar diskussion. Til slut rundede diskus-
santen af med at sige: “So altogether it was an inte-
resting paper, and I am sure you could easily do a
quantitative thing to it if you wanted to publish it.”

Når jeg indleder med denne anekdote – der er en
sandfærdig historie fra forskningens verden – er det
for at minde læseren om den mangeårige metodolo-
giske apartheid inden for kommunikationsviden-
skaben – og samfundsvidenskaben i bredere for-
stand – som nok har været på retur i en årrække,
men som man stadig overraskende tit støder på i vi-
denskabelige sammenhænge, ikke mindst når det
drejer sig om metodeundervisningen af yngre stude-
rende. Samme metodologiske snæversyn finder man
inden for de humanistiske fag, blot med omvendt
fortegn: her er det de kvalitative metoder der har pa-
radigmatisk status.

Det er denne metodologiske apartheid, vi som
forfattere vil gøre op med i bogen Researching
Audiences Schrøder et al. 2003), som det fremgår af
bogens programerklæring:

This is a book that preaches and practices metho-
dological pluralism in the area of audience re-
search. The spirit of interdisciplinarity and cross-
fertilization – buzz-words in media studies for a

number of years – calls for a decisive rejection
of the methodological segregation that is still not
entirely a thing of the past (p. vii)

En guide til modtagerforskning som praksis

Bogen er en praktisk orienteret guide til undersøgel-
se af mediernes modtagere og brugere. Den består
derfor af en kerne med fire sektioner, der relativt de-
taljeret indfører læseren i fire metodologiske til-
gange til modtagerforskningen: The ethnographic
approach to audiences; Audience reception re-
search; Survey research on audiences; og Experi-
mental audience research.

Hver af disse tilgange anskues fra tre vinkler, der
præsentere i hver sit kapitel: Først demonstreres den
pågældende tilgang “in practice” ved en detaljeret
gennemgang af et eksemplarisk case studie. Dernæst
følger et kapitel – ”defining the field” – med en kri-
tisk præsentation af tilgangens historiske udvikling,
centrale begrebsverden og anvendelsesområder, både
i akademisk og kommerciel modtagerforskning. Hver
sektion afsluttes med et ”toolbox”-kapitel, der skridt
for skridt gennemgår, hvordan man udfører et forsk-
ningsprojekt i praksis med den pågældende metode.
På denne måde præsenterer bogen centrale metoder
som deltagerobservation, det kvalitative interview,
spørgeskemaet og det kontrollerede eksperiment.

Denne fire-delte kerne omkranses af en indle-
dende og en afsluttende sektion. Indledningen inde-
holder tre kapitler der henholdsvis indkredser
modtagerfænomenet i hverdagen og i forsknings-
processen; opridser den historiske udvikling af
modsætningen mellem kvantitative og kvalitative
metoder; og opstiller bogens metateoretiske grund-
lag, som vi har valgt at kalde ‘diskursiv realisme’.

Den afsluttende sektion indeholder et kapitel om
hvordan metodologisk pluralisme kan foregå i praksis
gennem samanvendelse af forskellige tilgange, og et
kapitel om de metodiske udfordringer der stammer fra
den omstændighed, at modtagerbegrebet er i foran-
dring som følge af de ændrede brugsmønstre, der ken-
detegner de interaktive medier. Vi diskuterer her, hvor-
dan den teknologisk orienterede ‘usability’-forskning
kan tilføres indsigter fra mere kulturorienterede til-
gange, således at spørgsmål om brugernes navigation

Researching Audiences
Kim Schrøder, Kirsten Drotner, Stephen Kline & Catherine Murray

Arnold, London, 2003, 422 s.
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på internettet sammentænkes med den kulturelle og
identitetsmæssige investering de foretager i af sig selv
i såvel medieindhold som social interaktivitet.

Metodisk pluralisme er nødvendig
Modtagerforskning har efterhånden fundet vej til me-
die- og kommunikationsuddannelsernes læseplaner
under ganske forskelligartede betegnelser som
receptionsforskning, modtagerforskning, publikums-
forskning. Men der findes ikke mange bøger, der sigter
specifikt imod kurser på dette felt. Der er derimod
næsten ingen ende på generelle samfundsvidenskabe-
lige metodebøger om kvantitative eller kvalitative me-
toder eller begge dele – man bliver efterhånden helt
forpustet, og forvirret på et højere niveau, når man
kigger i forlagskatalogernes udbud af metodebøger.

Når vi besluttede os til at skrive Researching Au-
diences, var det fordi vi mener at kommunika-
tionsvidenskaben heller ikke på modtagerforsk-
ningens område kan lade sig nøje med generelle
indføringer i samfundsvidenskabelige metoder. Så
ligesom der i de senere år, både i Norden og interna-
tionalt, er udkommet en række glimrende brede
metodebøger inden for kommunikations- og medie-
videnskab, er der behov for specifikke metodebøger
inden for kommunikationsforskningens del-discipli-
ner, hvor forståelsesuniverset og eksempelmaterialet
ikke hentes fra sociologi, politologi og psykologi,
men har direkte reference til den empiriske verden,
som de studerende skal lære at udforske.

Selv om der som nævnt i indledningen stadig
mange steder findes stærke spor af metodologisk
apartheid, så er ønsket om metodologisk pluralisme
også meget udbredt, ofte under betegnelsen ‘trian-
gulation’ der bygger på den filosofi at man opnår
dybere erkendelse om et forskningsobjekt ved at un-
dersøge det ved hjælp af forskellige metodologiske
optikker. Triangulation kan bestå i samanvendelse
af flere forskellige metoder inden for det kvalitative
eller det kvantitative paradigme, men betegnelsen
bruges oftest om forskningsdesigns der kombinerer
kvalitative og kvantitative metoder, ud fra en fore-
stilling om at disse to tilgange har komplementære
stærke og svage sider:

Quantitative observations provide a high level
of measurement precision and statistical power,
while qualitative observations provide greater
depth of information about how people perceive
events in the context of the actual situations in
which they occur (Frey et al. 1991).

I bogen udtrykker vi det på den måde, at kvantita-
tive metoder rummer muligheden for en høj grad af

reliabilitet og repræsentativitet, mens kvalitative
metoder ofte opnår en større validitet – kommer tæt-
tere på undersøgelsesobjektet.

Som metodisk pluralist er man tvunget til at for-
holde sig til de indvendinger, der ofte rejses imod tri-
angulation på tværs af paradigmer. Kort sagt handler
det om, at kvantitative og kvalitative metoder hævdes
at være epistemologisk uforenelige, fordi den første
tilhører en positivistisk, empiricistisk epistemologi,
mens den anden tilhører en konstruktivistisk,
interpretativistisk videnskabsopfattelse.

Én måde at forholde sig til indvendingen på er
den praksisrelaterede reaktion, der går på at man ikke
skal lade sig bremse af højpandede metateoretiske ar-
gumenter, når nu triangulation faktisk giver indsigter
der intuitivt har større forklaringskraft end indsigter
opnået gennem enkeltmetodiske undersøgelser. Som
metodeeksperten Alan Bryman udtrykker det:

There is a growing preparedness to think of re-
search methods as techniques of data collection
or analysis that are not as encumbered by episte-
mological and ontological baggage as is some-
times supposed. (Bryman 2001:454)

Et modargument, der er mere lødigt videnskabeligt
set, går på at der faktisk eksisterer et epistemologisk
grundlag, hvorfra man kan anskue kvalitative og
kvantitative tilgange som kompatible og komple-
mentere, nemlig den såkaldte ‘kritiske realisme’, der
kan opfattes som en ‘tredje vej’ mellem de polære
positioner, fordi den ser alle metoder som værende
underlagt det grundvilkår at forskning nødvendigvis
er en konstruktion af virkelighed, der foregår gen-
nem sproglig italesættelse.

I bogen bekender vi os til begge disse svar til
triangulationens skeptikere: Vi ser os selv som prak-
tiske forskere der arbejder på et fælles social-
konstruktivistisk, diskursteoretisk grundlag, som vi
kalder ‘diskursiv realisme’. Vi står klart i gæld til
Mats Ekström og hans kolleger, der i bogen Explai-
ning society. Critical realism in the social sciences
(Danermark m.fl. 2002) udvikler og operationa-
liserer den kritiske realisme til en brugbar optik for
blandt andet medie- og kommunikationsforskning-
en. Vi indtolker den kritiske realisme i vores
diskursteoretiske ramme, og finder det derfor pas-
sende at kalde den for ‘diskursiv realisme’.

Denne metateoretiske ramme giver os mulighed
for ligeværdigt at placere forskellige metoders
forklaringskraft mellem sandhed og relativisme, med
mulighed for at opnå større eller mindre ‘truthlike-
ness’, afhængigt af i hvilket omfang de anvendte me-
toder praktiseres i overensstemmelse med konsensus-
bestemte videnskabelige kvalitetskriterier. Vi ser altså
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fortolkning som et grundvilkår for alle forsknings-
processer: Man fortolker fra ord til tal, fra tal til ord,
og fra ord til ord, frem mod skabelsen af indsigt.

Den refleksive udfordring
Man finder i de fleste nyere samfundsvidenskabelige
metodebøger anvisninger på, hvordan man kan sam-
anvende kvalitative og kvantitative metoder – det
som Bryman kalder “multi-strategy research”.
Bryman omtaler således Hammersley’s tre-delte kate-
gorisering, der indeholder blandingsformerne ‘trian-
gulation’ (en undersøgelse foretaget med én metode
underbygger en undersøgelse foretaget med en anden
metode), ‘facilitation’ (den ene metode bruges til en
forundersøgelse før hovedundersøgelsen foretages
med en anden metode) og ‘complementarity’ (for-
skellige metoder bruges til at belyse forskellige
aspekter af et fænomen) (Hammersley 1996).

En anden kategorisering er Morgan’s model
(Morgan 1998), der indeholder to akser: på den ene
akse skelnes der mellem om det samlede forsknings-
design giver hovedvægten til en kvantitativ eller en
kvalitativ metode, på den anden skelnes der mellem
rækkefølgen mellem de to tilgange. Det giver i alt
fire kategorier: Den kvantitative metode bruges før
den kvalitative og er den mest omfattende; den
kvantitative metode bruges før den kvalitative og er
den mindst omfattende; den kvantitative metode
bruges efter den kvalitative og er den mest omfat-
tende; den kvantitative metode bruges efter den kva-
litative og er den mindst omfattende.

Én ting er, at det kan være svært at redegøre klart
for denne systematik (mit bud er at de fleste har væ-
ret nødt til at læse sidste afsnit mere end én gang for
at forstå kategoriseringen). Dertil kommer, at de
ikke altid lader sig fastslå, om den ene metode an-
vendes på mere omfattende vis end den anden, og at
der findes metodiske designs, hvor flere metoder
bringes i anvendelse sideløbende.

I Researching Audiences undlader vi derfor at
bruge sådanne kategoriseringer, og taler generelt om
samanvendelse som ‘triangulation’, fordi denne
geodætiske metafor dækker den omstændighed at et
objekt iagttages fra flere udsigtspunkter. I øvrigt an-
befaler vi ikke nødvendigvis, at man skal bruge flere
metoder – det skal man kun hvis undersøgelsen af et
fænomen giver anledning til det.

Ud over at ville opdrage vores læsere til at bruge
forskellige metoder, og til at overveje deres respek-
tive stærke og svage sider, har vi også den ambition
at få dem til at reflektere over, hvad der egentlig er de
forskellige metoders væsen. Det er blandt andet der-
for, at vi i kapitlet om samanvendelse af metoder mu-
ligvis provokerer læseren ved at foreslå, at der – hvis
man ønsker at gå ud over den sekventielle anvendelse
af metoder – findes en metode der i sig rummer både
kvalitative og kvantitative aspekter. Vi påstår altså, at
der findes en metode der kan ses som en simultan
syntese af en kvalitativ og en kvantitativ tilgang.

Vi tager her udgangspunkt i den lidet udbredte
kvantitative metode, der går under navnet ‘Q-
methodology’ (Rogers 1995). Denne form for fak-
toranalyse indsætter vi så i en dialogisk, livsverden-
orienteret samtaleramme, som er kvalitativ, og på-
står at vi hermed har en metode der på én og samme
tid er både kvalitativ og kvantitativ – en kvantitativ
tilgang til kvalitativ modtageranalyse!

Måske har vi ret i denne påstand, måske ikke.
Men under alle omstændigheder håber vi, at vi gen-
nem vores ræsonnement (se også Schrøder 2004) får
tvunget læseren til at tænke refleksivt om meto-
dernes væsen. Det er nemlig en forudsætning for at
kunne levere godt metodisk håndværk, og for at
kunne tænke metodisk innovativt.

Kim Schrøder
Institut for Kommunikation, Journalistik
og Datalogi
Roskilde Universitetscenter
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Kommentar från Madeleine Kleberg

Av de totalt cirka 30 avhandlingar som försvarats
vid Institutionen för journalistik, medier och kom-
munikation (JMK) vid Stockholms universitet byg-
ger de flesta på analyser av text och/eller bild i olika
slag av press och i televisionen. Receptionsstudier
lyser så gott som helt med sin frånvaro. Två etno-
grafiskt inriktade studier utgör undantagen. Också
vid JMG är de flesta avhandlingar textbaserade.

Det är i och för sig förklarligt att ett forskarut-
bildningsämne som medie- och kommunikations-
vetenskap (inklusive journalistik) med en kort histo-
ria som i stort sett sammanfaller med den så kallade
språkliga vändningen inom humanvetenskapen
också vetenskapsteoretisk och metodologiskt förhål-
ler sig till och påverkas av rådande kanon. Erkän-
nandet av de språkliga systemens betydelser, vår
uppfattning om oss själva och omvärlden, gör sig
givetvis gällande inom medie- och kommunika-
tionsvetenskapliga forskningen.

Jämfört med för ett tjugotal år sedan, har vi idag
mer begränsad kunskap om receptionen av mediernas
utbud och om mediepubliker. Detta gäller i synnerhet
radions och televisionens publiker. I och med kom-
mersialiseringen av TV-marknaden ökade behovet att
förse annonsörerna med publikdata. Dessa omgärdas
av största möjliga tystnad för forskare och intresserad
allmänhet med undantag för publicering av ”tittar-
toppen” då och då. Dessa undersökningar utföres nu-
mera av affärsdrivande företag för affärsdrivande fö-
retag. På den tid då public service-företaget höll sig
med en publik- och programforskningsavdelning do-
minerade publikundersökningar i och för sig över
studier av medieutbudet. Publikundersökningarnas
syfte då var att bearbeta publikdata bland annat för att
tillgodose programplaneringens behov av kunskap
om olika publikgruppers lyssnande och tittande. Med
andra ord fanns det en hyfsat detaljerad kunskap om
publiken, en kunskap som kunde sättas i relation till
regler och avtal som var viktiga för radio- och tv-
verksamheten. En fördel, utöver detaljnivån, var de-
ras longitudinella karaktär, som möjliggjorde studier
av publikförändringar över tid. På den tiden, och nu
talar jag om 1960- och 70-talen utfördes också
receptions- och effektinriktad forskning vid Handels-
högskolans EFI (Ekonomiska forskningsinstitutet).
Kommunikationspåverkan var i det sammanhanget
ett nyckelord.

När det gäller dagens medieplanering handlar det
inom tidningsvärlden om att få uppgifter om sådant
som OTS (Opportunity To See/ mediets räckvidd)
eller APX (Average Page Exposure/ sidexponering),
det vill säga även här är det uppgifter att sälja till

hugade annonsörer. Inte heller detta är något i sig
nytt men när det är det mesta man vet om läsarna är
utifrån ett mer vetenskapligt perspektiv torftigheten
total.

Inte heller dagens rådsfinansierade forsknings-
projekt inom ämnesområdet sysslar i någon högre
grad med frågor kring mediepubliker och medie-
bruk. Inom akademin är begränsade ekonomiska re-
surser ett hinder för regelrätta surveyundersökningar
kring dessa frågor.

Ytterligare skäl kan handla om kontroll när det
gäller textbaserade studier, en kontroll som bland
annat inte ställer till med komplicerande bortfall.
Eller som någon sa: texter behöver man inte bjuda
på kaffe, texter slänger inte på luren eller stänger
dörren framför näsan på en. Birgitta Höijer påpekar
i sitt bidrag att textanalyser baserar sig på redan
materialiserat stoff. I ”människoanalyser” är det
forskaren som konstruerar materialet. Detta kan,
som jag ser det, innebära ytterligare problem. I
denna ”konstruktionsprocess” riskerar man att göra
de personer som ingår i undersökningen till ett
”dom”, ofta med cementerande eller essentiali-
serande verkan. Vid textanalyser är det i stället det
analyserade materialet, som ofta konstruerar ett ”vi”
och ”dom”. Forskaren går så att säga fri.

Den diskursanalytiska textbaserade forsknings-
inriktningen under de senaste decennierna har med-
fört en ökad teoretisk och metodologisk medveten-
het som sannerligen gagnat kunskapen om våra me-
dier. Samtidigt kan man oroa sig för att denna
kunskapsutveckling varit till förfång för andra om-
råden inom medie- och kommunikationsvetenskap
och då tänker jag i detta sammanhang i första hand
på frågor om vilken social, kulturell och politisk be-
tydelse medierna har i våra liv.

Är det då avsaknaden av ”lärobok” om forskning
om publiker och mediebruk som bidrar till det svaga
intresset för området? Jag tror knappast att detta har
varit den springande punkten men ju mer det veten-
skapliga studiet av mediepubliker urholkas desto
större risk för att studier med kommersiellt syfte blir
alltför allenarådande. Därför välkomnar jag det ar-
bete fyra forskare lagt ned på att skriva boken
Researching Audiences. Boken är skriven av de två
danska forskarna Kirsten Drotner, Syddansk univer-
sitet, och Kim Schrøder, Roskilde universitet samt de
två kanadensiska forskarna Stephen Kline och Cathe-
rine Murray, båda vid Simon Fraser University.

Boken är baserad på författarnas egna erfarenhe-
ter av att undervisa på praktiskt orienterade kurser
om mediepubliker. Deras förhoppning är att de lyck-
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ats skriva en bok som svarar mot de behov av under-
visning som ”mature undergraduates” har. Syftet är
att utrusta dem med teoretiska och metodologiska
ramverk samt metodverktyg som behövs för att ge-
nomföra egna empiriska projekt, stora eller små.

Boken omfattar fyra olika inriktningar för studiet
av publiker och mediebruk: den etnografiska, recep-
tionsstudier, surveyundersökningar samt experimen-
tella undersökningar. Varje sådan metodinriktad av-
delning följer en likartad uppläggning. Först handlar
det om metoden i praktiken utifrån exempel på ge-
nomfört forskningsprojekt. Därefter följer ett avsnitt
som definierar fältet och så avslutas det med ett
praktiskt orienterat metodavsnitt. För etnografin är
det den deltagande observationen som utgör lådan
för verktygen, för receptionsstudier är det den kvali-
tativa intervjun, för surveyundersökningar är det
frågeformuleringar eller snarare frågeformulärs kon-
struktion och slutligen för experiment handlar det
om det kontrollerade experimentet.

Författarnas övertygelse är att en bättre förstå-
else för mediepubliker uppnås om vi utrustar oss
med metodverktyg som grundar sig på såväl
tvärvetenskaplighet som metodologisk pluralism.
Därför behandlas två kvalitativt inriktade metoder,
etnografiska studier och receptionsstudier och två
kvantitativa, surveyundersökningar och experiment.
Man menar vidare att dessa fyra utgör såväl komple-
ment till varandra som att de är kompatibla. Men
detta går endast att hävda, säger författarna, under
förutsättning att man inte tillskriver den ena ansat-
sen större vetenskapligt värde än den andra och
detta i sin tur återupplivar den gamla diskussionen
om kvantitativa och kvalitativa paradigmer. Utifrån
en diskussion om den kritiska realismen fastnar för-
fattarna för att benämna sin metateoretiska plattform
för diskursiv realism. Den kan ses som en tredje väg
eller ”utväg” när det gäller frågor som representeras
av empiriska respektive tolkande metoder. Denna
tredje väg håller med ”tolkningsföreträdarna” om att
resultat, kvalitativa eller kvantitativa, aldrig är något
annat än en tolkning av verkligheten men är också
enig med ”empirikerna” om att någon form av gene-
ralisering är både önskvärt och nödvändigt och att
somliga beskrivningar av verkligheten är mer
”sanna” än andra. Genom kombinationen ’realism’
hämtad från socialvetenskaperna och ’diskurs’ från
de humanistiska vill man föra samman de två syns-
ätten genom begreppet diskursiv realism.

Varje beskriven forskningsinriktning inleds, som
sagt, med ett konkret forskningsexempel och bland
dessa återfinns inte enbart exempel från massmedie-
forskning utan här återges också till exempel
receptionsforskning kring reklam. Det andra avsnit-

tet handlar om att definiera forskningsområdet. Här
ges såväl en historisk som en nutida förankring lik-
som en översikt över begreppsutvecklingen inom
området. Så till exempel när det gäller den etnogra-
fiska inriktningen presenteras först mer allmänt
etnografins framväxt, dess med tiden inträde i det
medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet,
och vilka frågor som belyses, forskningsupplägg-
ning, forskarens förhållningssätt, för- och nackdelar
med inriktningen med mera.

Ibland går författarna dock något för långt i sin
iver att skapa reda och ordning. Ett sådant exempel
är när man ampert hävdar att det på senare tid fun-
nits en allmän uppfattning om nödvändigheten av
”begreppshygien” samtidigt som man inser prakti-
kens makt.

The term ’reception research’ is thus being
reserved for the interview-based study of how
people make sense of specific media products
like TV programmes, youth magazines or print
ads. ’Media ethnography’ /…/ is now usually
reserved for studies defined both, methodologi-
cally, by their use of participant observation as
the main approach, supplemented by interviews,
and by taking their point of departure in practices
of everyday life in which people use the media.
In practice, however, there are many borderline
cases between the two approaches. (s 125f)

Jag kan också tycka att den experimentella ansatsen
kommer väl lindrigt undan den kritik man kan rikta
mot frågor om människosyn, etik och generaliser-
barhet. Därmed inte sagt att läsarna undanhålls den
kritik som riktats mot effektforskning av olika slag.
Den redovisade historiken har dock ett visst
underhållningsvärde (?). Till exempel i de experim-
entella undersökningar som utförts när det gäller
eventuell våldsbenägenhet hos barn som inte tittar
på tv, som tittar på tv men inte på våldsinslag och
hos dem som tittar på tv med våldsinslag. Här kan
man också fascineras av de ”complexifying” statis-
tiska metoder som kan användas vid experimentella
ansatser. Det räcker inte med de formler som återges
i boken utan den vetgiriga hänvisas till än mer
komplicerad statistik. Huvudfrågan om validiteten –
och generaliserbarheten med för den delen – hamnar
här i skymundan för tjusigt designade kontrollerade
experiment. Kanske är det symtomatiskt att de
exempel som ges inledningsvis i avsnittet om
experimentella ansatser är präglade av det tidiga
1900-talets behaviorism. Däremot är den gjorda
genomgången utomordentligt spännande att läsa
som en mediefilosofisk betraktelse över föreställ-
ningar om mediernas modell- och inlärningseffekter
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och hur dessa skulle mätas. Man vet aldrig – kanske
får experimentansatsen nytt liv när pendeln slår mer
mot biologism och bort från social konstruktivism.
Även om denna forskningsinriktning är den mest
problematiska att tillämpa är det intressant och
viktigt att få den kunskap om den som boken
erbjuder.

Den del av boken som behandlar survey-
undersökningar inleds med att mer allmänt avsnitt
om metodologiska frågor såsom operationalisering,
urvalsförfarande och variabelanalys att ställa i sam-
band med kvantitativa undersökningar. (Varför sak-
nas motsvarande inledning med relevans för kvalita-
tiva undersökningar?) Över huvudtaget väcker be-
handlingen av denna metodansats förhoppning om
att surveyundersökningar skall få större utrymme
inom medie- och kommunikationsvetenskaplig
forskning. Boken beskriver metodologiska aspekter
på surveyundersökningar och metodval på ett klar-
görande och inspirerande sätt utan att bortse från
kritiska perspektiv. Det är bara att hoppas på ekono-
miska resurser för detta slag av undersökningar när
det gäller den mångfald av frågor som kan ställas
kring vårt mediebruk.

Metodbok låter i mina öron som något rätt hand-
fast man slår upp i efter att teoretiska frågeställ-
ningar formulerats. Researching Audiences är
mycket mer än en sådan uppslagsbok tack vare av-
snitten som syftar till att definiera de olika
inriktningarnas vetenskapliga och metodologiska
fält. Översikten över respektive forskningsinrikt-

nings historia, tillkortakommanden och framgångar,
liksom de konkreta exempel på genomförda under-
sökningar har ett värde i sig. De ger underlag för re-
flektioner om hur empiriska undersökningar styrts
över tid av föreställningar om mediers ”väsen”, ett
slags mediefilosofiskt reflekterande.

Som jag ser det kommer boken väl till pass inom
de masterutbildningar inom medie- och kommu-
nikationsvetenskap som redan finns eller är under
uppbyggnad genom att den av Bolognaprocessen
initierade avancerade utbildningsnivån genomförs,
en utbildningsnivå mellan grund- och forskarutbild-
ning. Här finns mer plats och tid för projekt inom
området mediepubliker och mediebruk än vad som
oftast är möjligt inom nuvarande grundutbildnings-
nivå.

Den omfattande bibliografin kommer också väl
till pass. Den tar upp cirka 600 titlar. Hälften av
dessa titlar är utgivna före 1990, vilket jag ser som
en styrka i viljan att ge det historiska perspektiven.
Möjligen visar det också att forskningsfrågor kring
mediepubliker och mediebruk delvis hamnat i skym-
undan under senare tid. Därför är det bara att hop-
pas på att Researching Audiences blir en använd
bok eftersom den verkligen är användbar.

Madeleine Kleberg
JMK
Stockholms universitet




