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Förord

Det är med stort nöje som ämnesgruppen sociologi/kriminologi vid Högskolan 
Kristianstad publicerar ännu en samling texter. Denna gång ägnas uppmärksamheten 
åt frågor om samhällsvetenskaplig forskningsmetod. Området är stort, inte minst när 
det gäller läroböcker inom metodfältet finns en närapå oöverskådlig mängd litteratur. 
Så varför ännu en bok om metod? Dettta är ingen lärobok, åtminstone inte i traditio-
nell bemärkelse. En viktig ambition med den här boken är att diskutera metodfrågor 
på ett konkret och påtagligt sätt, i relation till de svårigheter och metodologiska vägval 
som är en del av samhällsforskarens vardag. Vägvalen kan vara såväl teoretiska som 
praktiska och kräver både reflektion och metodologisk medvetenhet från forskaren för 
att bli lyckosamma. Variationen är stor mellan de olika texterna och rymmer frågor 
inom såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Det finns diskussioner om metodolo-
giska vägval inom konkreta forskningsprojekt, likväl som mer teoretiska betraktelser 
om metodologiska frågor. Miguel Inzunza skriver om den mätproblematik som är 
förknippad med självrapporterade studier och om vilka åtgärder som kan vidtas för 
att reducera problematiken eller dokumentera omfattningen. Rubén Marín skriver om 
metodologiska och teoretiska ställningstaganden i samband med en studie som ur ett 
konfliktteoretiskt perspektiv analyserar föreställningar och förhållningsätt till militär-
juntans övergrepp i Argentina. Eduardo Naranjo skriver om forskningsprocessen och 
de metodologiska överväganden som gjordes under arbetet med en doktorsavhandling 
om jordbruket i Chile under perioden 1973-1981. Solveig Perjos skriver om den ame-
rikanska pragmatismen och hur denna kom att utvecklas mot en vardagsnära metod 
som uppmärksammar människors handlingar i sociala situationer. Sari Pekkola skriver 
om etnografiskt fältarbete i samband med studier av virtuella världar, i detta fall en 
undersökning av bolivianska diasporakulturers kulturella aktiviteter på internet. Jonas 
Ringström skriver om användandet av diskursanalys som vetenskaplig metod och om 
vikten av att behärska diskursanalytisk metod och inte blanda samman denna med 
vardaglig, icke-vetenskaplig textläsning. Joakim Thelander skriver om intervjuer om 
känsliga ämnen och menar att ett ämnes känslighet bör dels betraktas som potentiell 
och ett resultat av socialt samspel, dels ses som en tillgång snarare än ett problem. Det 
är författarnas och redaktörens förhoppning att boken både ska komma till praktisk 
nytta och bidra med nya tankar inom det viktiga metodområdet. På det sättet kan den 
vara en vägvisare genom den metodologiska labyrinten.

Malmö och Kristianstad, oktober 2014
Joakim Thelander (redaktör)
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Författarpresentationer

Miguel Inzunza är universitetsadjunkt i kriminologi och verksam vid Högskolan 
Kristianstad. Hans forskningsintresse är inom avvikandets sociologi och kriminologi, 
där omfånget sträcker sig från återfallskriminalitet till metodologiska frågor. 

Rubén Marín är licentiat i sociologi och verksam som adjunkt i sociologi med 
inriktning kriminologi vid Högskolan Kristianstad. Hans forskningsintresse berör 
konstituerandet av sociala och kulturella möten på olika samhällsnivåer, sociala 
konflikter, marginaliseringsprocesser, migrationer och mänskliga rättigheter. Han 
har tidigare varit verksam på universitet i Chile och Argentina och intresserar sig 
också för nya former av medborgarskap och demokratiska processer i Sydamerika 
med kopplingar till maskulinitetskonstruktioner, social och etnisk exkludering och 
urbana integration och segregationsprocesser.

Eduardo Naranjo är filosofie doktor i sociologi och verksam vid Högskolan 
Kristianstad. Han driver två forskningsprojekt som är intimt relaterade. Det första 
projektet studerar en ny typ av katolska företagsledare och undersöker samtidigt 
uppkomsten och utvecklingen av en ny katolsk ekonomisk etik. Det andra projektet 
utforskar den chilenske filosofen och kultursociologen Juan Rivanos intellektuella 
utveckling. 

Sari Pekkola är verksam vid Högskolan Kristianstad som universitetslektor i 
sociologi. Hennes forskningsintressen finns inom områden som kultur, musik och 
ungdomsforskning. Hon är särskilt intresserad av frågor som rör olika musikkulturella 
uttrycksformer i vardagslivet. Pekkola har forskat om den bolivianska urbana folk-
musikrörelsens framväxt och musikers roll inom denna rörelse. Dessutom har hon 
skrivit om unga kvinnors musikvärldar, transnationella ungdomar och nya sociala 
medier där utformandet av ungdomars organisering och identitetsskapande fokuse-
ras.

Solveig Perjos är filosofie licentiat i sociologi och adjunkt vid Högskolan Kristianstad. 
Hennes forskning har fokus på organisation med särskild inriktning på byråkratier 
och dess praxis inom den svenska offentliga förvaltningen. Forskningen följer en 
amerikansk teoretisk inriktning som är särskilt fokuserad på relationen mellan när-
byråkrat och klient, den så kallade street-level-bureaucracy teorin. 
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Jonas Ringström är filosofie doktor i sociologi och verksam vid Högskolan Kristianstad 
och Lunds universitet. Hans forskningsinriktning är mot vetenskapsteoretiska och 
-sociologiska problemställningar. Han undersöker evidensbaseringens roll inom psy-
koterapi med intresse för hur detta paradigm inverkar på professionens utformning. 

Joakim Thelander är filosofie doktor i sociologi och universitetslektor vid Högskolan 
Kristianstad. Han bedriver forskning främst inom det kriminologiska fältet, där 
han studerat ekonomisk brottslighet, institutionsbehandling av unga lagöverträdare 
och massmediers brottsrapportering. Vid sidan av den kriminologiskt inriktade 
forskningen är han intresserad av metodfrågor särskilt inom kvalitativa forsknings-
metoder.
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M i g u e l  I n z u n z a

Mätproblematik i 
självrapporterade studier 

Bakgrund 

Inom samhällsvetenskapen är självrapporterade studier vanligt förekommande. 
Exempel finns att hämta från flera olika områden, i trygghetsstudier ligger exem-
pelvis fokus på de boendes upplevda trygghet. När det gäller personlighetsstudier 
är forskaren intresserad av olika dimensioner relaterade till individers personlighet. 
Andra förekommande användningsområden är attitydstudier där respondenten 
uppger åsikter eller uppfattningar om olika attitydobjekt. Ett vanligt förfarande är 
att respondenten tar ställning till ett antal påståenden antingen med papper och 
penna eller i webbenkäter, där det senare har blivit allt vanligare med den tekniska 
utvecklingen. Metoden används inom många fält med anledning av dess praktiska 
styrkor, där en är möjligheten att samla in data på ett relativt snabbt sätt. Det finns 
dock metodologiska frågor som brukar förknippas med kvalitén på det insamlade 
datamaterialet. I denna text kommer det att vara fokus på den del som innefat-
tar sanningsenligheten i respondenters uppgiftslämnande. Sanningsenlighet syftar 
till ett svar från en respondent där svaret inte förvrängs medvetet. För att tydlig-
göra problematiken och behovet av en metodologisk diskussion kommer exempel 
hämtade från olika områden att presenteras. Diskussionen i denna text är inriktad 
mot användningsområden inom kriminologi och sociologi, med metodologiska 
diskussioner hämtade från andra fält. Texten koncentreras till själva diskussionen 
om det beskrivna problemet, utan att utförligt diskutera betydelsefulla begrepp som 
validitet och reliabilitet. Inte heller kommer en vetenskapsteoretisk diskussion att 
tas upp kring den materialistiska synen som behöver finnas när problemområdet 
definieras utifrån ett objektivistiskt perspektiv, att verkligheten finns och att den kan 
mätas. 
 I kriminologisk forskning är intresset för omfattningen av det som definieras som 
brottsligt ett betydelsefullt forskningsområde. För att kartlägga brottslighetens om-
fattning föreslås ofta fler källor än den anmälda brottsligheten från officiell krimi-
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nalstatistik (Sporre & Standar, 2006). För att komma tillrätta med problem som 
mörkertal kompletteras anmäld brottslighet med källor som självdeklarerad1 brotts-
lighet samt offerundersökningar. Kompletteringen med andra källor sker främst 
då det framgår av forskning att officiell kriminalstatistik är en sämre indikator för 
mindre allvarligare brott än självdeklarerad brottslighet (Aebi, Andersson, Carra, & 
Zauberman, 2010). Kort beskrivet är självdeklarerad brottslighet den brottslighet 
som kommer till kännedom via självdeklarerade uppgifter. Målgruppen kan vara 
skolungdomar rent generellt, då trender bland dessa alltid är av intresse för samhälls-
forskningen. Det kan också vara en uppmärksammad grupp som sammanhålls på 
andra grunder, exempelvis individer involverade i någon gärning som uppfattas som 
avvikande. Rent generellt kan utformningen av självdeklarerade studier ha ett varie-
rande upplägg. Det som är i fokus i denna text är de som använder instrument kon-
struerade på ett sätt där respondenten lämnar självrapporterad information. Exempel 
på användningsområden kan hämtas från skilda företeelser, det kan vara olaglig alko-
holkonsumtion, narkotikakonsumtion, anlitandet av svart arbetskraft eller illegal fil-
delning. En metodologisk problematik som kan diskuteras beträffande dessa studier 
är sanningsenligheten i svaren som uppges av respondenten. Det är dock viktigt att 
uppmärksamma att detta inte är ett problem som kan avgränsas till ett enskilt fält, 
problematiken med missvisande information förekommer inom de flesta fält där 
självrapporterad information samlas in (Mills & Kroner, 2005; Nederhof, 1985). I 
andra användningsområden kan det även vara så att den metodologiska diskussio-
nen får än mer fokus med tanke på att tolkningen av det insamlade materialet kan 
komma att användas för beslutsfattande på individnivå. Den metodologiska diskus-
sionen som pågår i dessa fält kan därför vara värdefull att beakta då det ger idéer till 
hur självrapporterade studier kan bli bättre.
 När personlighet studeras i olika former av rekrytering brukar begreppet social 
desirability eller social önskvärdhet diskuteras (Nederhof, 1985). Kort beskrivet inne-
bär begreppet att den information som uppges inte är sanningsenlig, respondenten 
förnekar socialt oönskade egenskaper och överdriver socialt önskade egenskaper för 
att framstå i bättre dager. Respondenten ger en bild av sig själv som baseras på hur 
den vill bli uppfattad istället för det faktiska förhållandet. Detta medför en pro-
blematik i frågan om vad man egentligen mäter, den eftersökta egenskapen eller 
hur pass mycket en respondent kan överdriva bilden av sig själv. Tillämpas detta på 
exempelvis självdeklarerad brottslighet kan antagandet, att vissa personer vill ver-
ka mer kriminella/avvikande än de egentligen är, inte ses helt orimligt. Det finns 
forskning som tyder på att brottsligt beteende kan ses som statushöjande inom vissa 
subkulturer. Studier baserade på individer engagerade i fotbollsvåld så kallade ”fot-
bollshuliganer” kan fungera som exempel. Det finns teoretiska förklaringar till hur 
engagemang i illegitima aktiviteter som fotbollshuliganism är influerat av hur man 
vill bli uppfattad av andra i ens närhet (Wallace, 1998). Det omvända är självklart 
också ett problem, om respondenten vill ge en bild som inte avspeglar omfattningen 
av det kriminella/avvikande beteendet. De använda begreppen inom självdeklarerad 
brottslighet är överrapportering och underrapportering (Ring, 2003). I självdeklare-

1 Självdeklarerad och självrapporterad har samma innebörd i texten.
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rad brottslighet kontexten är det vanligare med underrapportering, att respondenten 
inte anger hur ofta den har engagerat sig i den handling som efterfrågas, det kan ex-
empelvis gälla bruk av narkotika eller konsumtion av alkohol. Respondenten uppger 
bruk eller konsumtion i lägre utsträckning än hur det förhåller sig i verkligheten. 
Överrapportering är det omvända, när respondenten uppger en högre frekvens än 
hur det förhåller sig i verkligheten. 
 Det är inte sällan som studenter i ämnena sociologi och kriminologi väljer att 
samla in data gällande någon form av brottsligt beteende eller avvikande beteende 
med egenhändigt konstruerade enkäter.2 Studenter kan även vara intresserade av at-
tityder gentemot något samhälleligt fenomen där det kan finnas misstanke om att 
respondenter överdriver eller underdriver för att uppfattas som politiskt korrekta. 
Texten kommer att fungera som en introduktion för dessa studenter till hur proble-
matiken kan förstås. Vidare kommer texten att beskriva några av de förekommande 
diskussionerna om tillvägagångsätten för att hantera problematiken. Ämnet behand-
las ytligt och introducerande men läsaren ges möjligheten att själv fördjupa sig i 
ämnet i några av de olika områdena som presenteras i texten. Det övergripande syftet 
med texten är att belysa frågor som behöver uppmärksammas när datainsamlingen 
består av självrapporterade data samt ge alternativ till hur dessa frågor kan hanteras.
 Dispositionen för texten är följande: en beskrivning av hur problematiken kan 
förstås med utgångspunkt i klassisk testteori följt av en presentation av några av de 
beskrivna felkällorna. Sedan följer några av de föreslagna metoderna som kan vara 
användbara från studenters perspektiv. Här utesluts avancerade statistiska metoder 
som är både diskutabla och krävande på olika sätt. Diskutabla då det råder oenighet 
om dess lämplighet och krävande främst ur ett praktiskt perspektiv med krav på 
stora datainsamlingar. Texten rundas av med konkreta förslag på åtgärder som kan 
begrundas vid insamlandet av självrapporterade data. 

Beskrivning av problemet utifrån klassisk testteori

Betydelsen av att ge felaktig information kan förstås med utgångspunkt i the classical 
true score theory (Crocker & Algina, 2008). Formeln, , innebär att X, det 
erhållna resultatet (i detta fall förekomsten av det man avser mäta), är summan av T 
(den riktiga förekomsten av det man avser mäta) och E (mätfel). Om formeln gäller 
för en enskild observation så kan formeln med fokus på variansen illustrera hur det 
ser ut för ett stickprov (ett antal respondenter) . Ett antagande för 
formeln är att E (mätfelen), är slumpmässiga och inte systematiska, systematiska fel 
ska istället ses som en varians från en annan källa. Enligt Heggestad, (2012) är det 
rimligast att se systematiska fel som en beståndsdel av T. Det innebär att T får brytas 
ner i ett antal beståndsdelar: 
Tden riktiga förekomsten… + Tsystematisk felkälla 1 + Tsystematisk felkälla n 
2 Enkät, instrument och test har samma innebörd i texten.
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Systematiska felkällor kan vara olika till antal och av olika karaktär som texten kom-
mer att diskutera senare. Förhoppningen är att den observerade variansen  till 
stor del beror på variansen av det man avser att mäta  och inte på en varians från 
en annan källa. När det finns en varians i mätningen som beror på något annat än 

 gäller det att ringa in den variansen och reducera den. I en situation där alla re-
spondenter skulle svara ärligt och därmed korrekt, där mätfelen är obetydliga, skulle 
variationen som uppkommit i mätningen mestadels bero på variationen som finns i 
svaren på det man avser att mäta. Fel där vissa respondenter skevar materialet kan ses 
som en systematisk felkälla och inte som slumpmässiga mätfel. För att tydligöra vad 
slumpmässiga mätfel (E) innebär kan man tänka sig att det är fel som uppkommer 
på grund av slumpmässiga händelser som inte hör till vardagen, att en respondent 
minns fel efter att ha varit stressad vid ett speciellt tillfälle, medan (T) den riktiga 
förekomsten av det som mäts, är den informationen som skulle komma fram om 
en respondent skulle uppge korrekt information vid ett flertal testtillfällen. Varians 
som skulle uppkomma på grund av att vissa respondenter ger felaktig information 
under vissa förutsättningar ska alltså ses som en systematisk felkälla. Varians som 
skulle uppkomma på grund av att vissa frågor är feltolkade av flertalet respondenter 
skulle också uppfattas som en systematisk felkälla. Systematiska felkällor vid datain-
samlande med enkät brukar indelas i systematiska fel som uppkommit på grund av 
instrumentet, den som administrerar datamaterialet eller källan man får information 
ifrån, i detta fall testtagaren.3 
 Det kan tilläggas att både T (den riktiga förekomsten av det man avser att mäta) 
och E (felen i mätningen) är teoretiskt konstruerade begrepp, det finns inget obser-
verat värde, det är bara X, det erhållna resultatet (i detta fall förekomsten av det man 
avser mäta), som har ett observerat värde. 
 När vi har en problematik där en grupp respondenter inte svarar ärligt utan över-
driver eller underdriver kommer den observerade variationen att bero på olika saker. 
Variationen kommer att bero på det man avser att mäta och på en variation som 
beror på en systematisk felkälla (respondenter som ger missledande information) och 
variationen från slumpmässiga fel. Väldigt förenklat skulle man kunna säga att det 
gäller att lokalisera och reducera den systematiska felkällan för att få bort problemet. 
Utvecklas modellen vidare se Heggestad (2012) gäller det att inkludera olika former 
av systematiska felkällor som kan förändras från ett testtillfälle till ett annat vilket 
visar komplexiteten och det problematiska med att förenkla resonerandet till att anta 
att det endast är en felkälla som behöver kontrolleras. 

3 Testagare och respondent har samma innebörd i texten.
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Felkällor och dess hanterande

Det finns olika förfaringssätt som kan tillämpas för att undersöka om det finns fel-
källor i en studie. För att kontrollera validiteten, eller mer specifikt kriterievaliditeten 
i mätningar gällande självrapporterad kriminalitet, finns det olika sätt att gå tillväga. 
Ett enkelt förfarande enligt Thornberry och Krohn (2000) är att göra en jämförelse 
på gruppnivå där en grupp antas ha en högre rapporterad förekomst av den eftersök-
ta företeelsen. Om en forskare skulle vilja undersöka acceptansen för illegal fildelning 
mellan två grupper, en yngre och en äldre och det finns ett antagande om att de yngre 
respondenterna har en högre acceptans för illegal fildelning skulle ett utfall som visar 
en högre självrapporterad acceptans i den yngre gruppen stödja forskarens antagan-
den och ge någon form av bevis på att mätningen fungerar. Antagandet skulle kunna 
vara baserat på att den yngre gruppen har en högre acceptans eftersom de är aktiva 
konsumenter i jämförelse med den äldre åldersgruppen. Även om gruppjämförelser 
ger viss information är det ofta mer betydelsefullt att kunna uttala sig på individnivå. 
Då gäller det att hitta ett externt kriterium att jämföra de självdeklarerade uppgif-
terna emot. Ett exempel är när man jämför självdeklarerad brottslighet mot andra 
register. Vid studier där forskaren avser undersöka kriminellt engagemang kan ett 
antagande vara att om en respondent inte uppger någon historik i handlingar som 
kan klassificeras som kriminella förväntas respondenten inte heller figurera i några 
källor som motsäger detta (Thornberry & Krohn, 2000). 
 I studier utförda i denna anda framkommer det att det finns underrapportering 
främst när det gäller grövre brottslighet. Det finns även skillnader mellan olika grup-
per i viljan att självdeklarera förekomsten av grövre företeelser, men här är forskning-
en inte lika entydig. Andra källor som används för att jämföra den självdeklarerade 
förekomsten av en handling och externa källor är exempelvis att använda sig av kom-
pisars utsagor (Thornberry & Krohn, 2000). Ett annat förfaringssätt är att använda 
fysiologiska mått. En omtalad studie som använde fysiologiska mått är studien om 
rökning av Akers, Massey, Clarke och Lauer (1983). I studien insamlades självdekla-
rerade uppgifter om förekomst och frekvensen av rökning som sen jämfördes mot ett 
salivprov som kunde ge information om den faktiska förekomsten och frekvensen. 
Det visade sig att det fanns överensstämmande i 95-96 procent av fallen (Akers et al., 
1983). Senare studier har visat att underrapportering ökar när det gäller självdeklara-
tion gällande tyngre droger (Thornberry & Krohn, 2000). 
 När det gäller självdeklarerad brottslighet är de flesta studierna inriktade på att 
kontrollera förekomsten av underrapportering av rimliga skäl. Det allvarliga i kon-
textens karaktär tyder på att de flesta vill minimera sin delaktighet i vissa händelser 
men vad händer i kontexter där det efterfrågade inte utgörs av denna problematik, 
där man istället väljer att överrapportera av olika anledningar. Då behövs det andra 
perspektiv som kan erbjuda ett annat tillvägagångssätt för att komma tillrätta med 
problematiken. Respondenter kan ge missledande svar som kan skeva materialet på 
olika sätt och ett tillvägagångssätt som hanterar både underrapportering och överrap-
portering kan vara av värde. I dessa sammanhang är det värdefullt att undersöka vad 
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det är som driver eller får respondenter att inte ange sanningsenliga svar i självrappor-
terade studier. Den här typen av forskning har engagerat forskare inom olika discipli-
ner. När självrapporterade uppgifter används i en selektionskontext framkommer det 
att disposition, attityder samt situationsrelaterade faktorer är alla betydelsefulla att 
beakta för att bättre förstå felkällorna (Ziegler & Buehner, 2009). Det framkommer 
att en del förklaringar kan åberopas till personlighetskaraktärer, där individer som är 
manipulativa och har svårt för att följa regler har lättare för att ge vilseledande svar. 
Men det är oftast inte tillräcklig information för att förstå fenomenet. 
 Det finns också förklaringar i vilka föreställningar och attityder som innehas av re-
spondenten. Betydelsefullt blir exempelvis hur pass mycket respondenten tror att an-
dra kommer att överdriva eller underdriva. Enligt subjective norms, finns det också 
en förklaring i hur respondenten tror att andra kommer att uppfatta ens överdrifter 
eller underdrifter. En annan viktig faktor är hur respondenten uppfattar att testet och 
dess resultat kommer att användas. Är man positivt inställd till användandet av testet 
så tenderar man att svara mer ärligt (Heggestad, 2012). När man försöker hitta nå-
gon form av konsensus kring fenomenet social desirability fastställer man betydelsen 
av motivation samt interaktionen mellan personliga egenskaper och situationsrelate-
rade influenser (Ziegler, MacCann, & Roberts, 2012). När det finns en medvetenhet 
hos respondenten att inte ge sanningsenliga svar faller det under systematisk felkälla 
och inte under slumpmässiga fel enligt tidigare diskussion, vilket blir ett problem. 
 Fokus skiftar nu till några av metoderna som förekommer där läsaren ges möjlig-
heten att ta ställning till argumenten som lyfts fram och dess rimlighet. Anonymitet 
och motivation är viktiga begrepp att tillvarata i utformandet av metoder för få re-
spondenten att ge sanningsenliga svar.

Metoder för att reducera problemet

Det finns olika tillvägagångsätt för att försöka minska problemet med att responden-
ter inte ger sanningsenliga svar. En bra början är att fundera över designen för data-
insamlingen. Exempel på frågor som forskaren behöver ta ställning till kan variera.
 När det gäller att få in datamaterial gällande självrapporterad brottslighet, som 
också blir relevant gällande andra känsliga områden, finns i diskussionen mellan 
valet av att använda intervjuare som administrerar självrapporteringsinstrumentet 
eller inte. Argumenten som presenteras för att använda ett instrument ensamt är att 
testtagaren har lättare för att uppge sanningsenliga svar när frågorna är av känslig 
karaktär. Det finns studier som visar att när självrapporterande instrument används 
i syfte att undersöka användning av alkohol och droger rapporteras ett mer frekvent 
användande med självrapporteringsinstrument än med en intervjuare som adminis-
trerar instrumentet (Tourangeau & Yan, 2007). Förklaringar till att inte ge sannings-
enlig information finns i vad som kan motivera en respondent till att förvränga sina 
svar, om respondenten riskerar att uppfattas på ett negativt sätt av intervjuaren är 
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den inte lika motiverad till att ge sanningsenliga svar. Detta problem är inte lika up-
penbart med självrapporteringsinstrument där anonymiteten lättare upprätthålls.
 Ett annat sätt för att reducera problemet inriktar sig på att identifiera vilka respon-
denter som kan tänkas ge vilseledande svar. När de gäller social desirability har det 
gjorts ett flertal studier där speciella skalor använts i syfte att se om någon överdriver 
sina svar, så kallade social desirability-skalor. Logiken i dessa skalor är att ställa frågor 
som de flesta inte skulle kunna förneka, exempelvis ”Har du någonsin ljugit?”. Det 
förväntas att respondenten svarar jakande vilket ger ett tecken på ärlighet. Problemet 
som påpekas av Kuncel, Borneman och Kieger (2012) är att en respondent kan tolka 
frågan som att den ska placeras in i ett fack och då väljer att inte hamna i facket 
”ljugare”. Respondenten ger inte ett genomärligt alternativ och kryssar i ett nekande 
alternativ. Om respondenten resonerar likadant i de andra frågorna i skalan blir kon-
sekvensen att respondenten får ett högt värde på social desirability-skalan och anses 
inte trovärdig gällande de andra svaren i testet. Att försöka hitta en lösning genom att 
identifiera vilka respondenter som ger missledande svar blir också problematisk om 
man tar hänsyn till kombinationen av tidigare diskuterade felkällor. Respondenter 
kan påverkas av en rad faktorer vid olika testtillfällen. En annan problematik som 
kan uppkomma med denna metod, speciellt om den används i selektionssamman-
hang, är om respondenter klassificeras som falskt positiva, vilket innebär att man 
kategoriserar vissa respondenters svar som överdrifter eller underdrifter när dessa 
egentligen stämmer (Kuncel et al., 2012).
 Motivation är en annan faktor att beakta och det gäller att tidigt fundera över 
dess inverkan i alla stegen som finns i datainsamlingen. En metod som har visat sig 
fungera till viss del är att fokusera på frågeformuleringen i själva instrumentet. Enligt 
Bäckström, Björklund och Larsson (2012) kan ett tillvägagångssätt vara att neutrali-
sera formuleringen i frågorna. Syftet är att reducera uppenbar önskvärdhet eller icke 
önskvärdhet i varje fråga. 
 Tillämpningsområdet är personlighetstest men kan tillämpas i andra studier. Om 
en forskare vill veta var en respondent befinner sig på exempelvis egenskapen vänlig-
het kan en fråga vara ”bryr mig inte om andra” (omvänd kodning), vilket låter ganska 
hårt och icke önskvärt. Då kan frågan neutraliseras till ”tror att det är bättre om alla 
sköter sig själva”, vilket inte låter lika hårt. Exemplet kan appliceras på attitydstudier 
gällande sociala fenomen där det finns en misstanke om att respondenter tenderar att 
svara politiskt korrekt. Ett känt exempel som tas upp av Bertrand och Mullainathan 
(2001) är att ungefär 25 procent av icke röstare uppger att de har röstat direkt efter 
ett val. En överrapportering som är vanlig bland de som värdesätter normer om att 
rösta och hade själva tänk rösta. I senare studier har frågan kompletterats med att 
många inte röstar på grund av oväntade händelser, förändringen fick som följd att 
överrapporteringen minskade. I det praktiska arbetet blir det betydelsefullt hur man 
formulerar frågorna i det konstruerade instrumentet.
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Sammanfattande kommentarer

Syftet med texten var att belysa några av de förekommande problemen med an-
vändandet av självrapporterade studier för att ge alternativ till att göra dessa mer 
tillförlitliga eller mer valida. Genom att ta upp några av de komplexa frågor som kan 
uppstå vid användandet ges läsaren möjlighet att fundera ut möjliga åtgärder som 
kan användas tidigt i processen, designen, för att reducera problematiken eller för 
att dokumentera omfattningen. De olika åtgärderna som diskuterats kan inordnas 
i metoder för att upptäcka om respondenter ger vilseledande svar och i metoder för 
att hindra respondenter från att ge vilseledande svar. Upptäcka, som i användan-
det av social desirability-skalor och hindrande, där man fokuserar på motivationella 
faktorer. Det senare är en säkrare väg att gå, eftersom det är svårt att gå vidare med 
information från social desirability-skalor. Att få mått på omfattningen av vilsele-
dande svar kan vara värdefullt i senare steg, vid tolkandet av resultaten. Exempel 
på hur forskare kan få en bild av omfattningen av trovärdiga svar kan hämtas från 
Tyresöenkäten där frågor av typen ”Hur uppriktigt tror du att dina klasskamrater 
besvarar den här enkäten.” eller ”Hur uppriktigt tycker du att du har besvarat den 
här enkäten” användes för att undersöka respondenternas benägenhet att svara upp-
riktigt (Andersson, 2011). Det finns säkerligen andra faktorer som påverkar till hur 
respondenter tenderar att agera i olika forskningssammanhang. I denna text har det 
varit fokus på en avgränsad del av mätproblematiken i självrapporterade studier. 
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R u b é n  M a r í n

Medborgaren i 
samhällsforskaren
Reflektioner utifrån en kvantitativ innehållsanalys 
som berör sociala konflikter och mänskliga 
rättigheter i Argentina

Den här artikeln syftar till att å ena sidan utforska metodologiska debatter om fors-
karnas roll i kunskapsproduktionen och å andra sidan kritiskt granska en fallstudie 
från ett tidigare forskningsprojekt i Argentina. Texten är konstruerad på följande 
sätt. Först presenteras en kort historisk översikt över den argentinska militärjuntans 
(1976-1983) kränkning av mänskliga rättigheter. Sedan presenteras några utdrag ur 
en studie4 jag genomförde som berörde en marinkaptens avslöjanden (1995) om det 
slutliga ödet för en stor del av den politiska oppositionen, där tonvikten ligger på 
de teoretiska och metodologiska ställningstaganden som styrde och påverkade forsk-
ningsprocessens olika steg.
 Avslutningsvis gör jag en reflektion kring situationer eller problem som man som 
medborgare-samhällsforskare står inför när man studerar den sociala verkligheten ur 
ett socialt konfliktperspektiv, och hur värderingar påverkar tolkningar av ett material. 
Jag reflekterar också kring operationaliseringsprocesser, då abstrakta begrepp om-
vandlas till konkreta empiriska mätbara kategorier; hur man konstruerar ett mät-
verktyg för att observera, synliggöra och insamla data, och hur man i analysen åter-
kopplar empiri till teori för att besvara eller förhålla sig till de frågeställningar som 
styr forskningsprocessen. 

4 Utgör en examinationsdel av min sociologiutbildning i Argentina: De argentinska militärernas be-
kännelser: Kropparna och konfrontationerna i konstruktionen och dekonstruktionen av sociala krafter 
(1996).
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Dödsflygningar och kropparnas (o)synlighet 

Argentina, ett land som vanligtvis identifieras genom dess uttrycksfulla tango, dess 
fotbollskvaliteter, och människor som Maradona och Eva Perón, men som också är 
känt för en historisk period av militärstyre mellan 1976 och 1983, där systematiska 
brott mot mänskliga rättigheter genomfördes. År 1983 återinsattes demokratiska in-
stitutioner i Argentina, och militärjuntans ledare dömdes och fängslades för dessa 
brott5. Den korporativa andan inom militären var stark och en oskriven pakt slöts: 
att inte prata om var de tusentals människor befann sig som hade drabbats av deras 
handlingar och som benämndes de försvunna. Istället höll de sig till en diskurs i 
termer av att ha tjänat nationen mot dem som ville förstöra samhällsordningen och 
dess värderingar. Många av de drabbade fick fortsätta att leva i ovisshet om sina släk-
tingars och vänners öden under det så kallade smutsiga kriget.6 Vad hade hänt med 
dem? Var fanns de? Dessa frågor höll såren öppna och förvärrades av att man år 1990 
gav militärerna amnesti.
 År 1995 bröts militärernas tystnadspakt och den första s.k. militära bekännelsen 
om de försvunnas öden ägde rum. För första gången publicerades i en rikstäckande 
dagstidning (Página/12) en officers (marinkapten Adolfo Scilingo) erkännande om 
militärernas ansvar och roll i massförsvinnanden av oppositionella. Han berättade 
detaljerat hur de hade gått tillväga och om existensen av order och rutiner för att 
hantera de tillfångatagna och genomföra utomrättsliga hemliga avrättningar. I mili-
tärernas språkbruk benämndes avrättningarna förflyttningar (då människor hämtades 
från hemliga fängelser och fångläger till sitt slutliga öde). Det var ett institutionellt 
och hierarkiskt system som aktivt mördade oppositionella. Han berättade om de så 
kallade dödsflygningarna, då tusentals människor bedövades och kastades levande ut 
från militärflygplan när de flög över Atlanten. Tillvägagångssättet som militärerna 
använde sig av (kidnappning, förnekandet av tillfångataganden, hemliga tortyrfäng-
elser och hemliga avrättningar) har gett upphov till termen försvunnen, som syftar till 
det okända öde som drabbade många av de tillfångatagna människorna (Verbitsky, 
1996). 
 Inhemska och utländska människorättsorganisationer hade under en lång period 
hävdat att det smutsiga kriget möjliggjordes genom att institutionella och hierarkiska 
beslut togs om metoder för att förhålla sig till oppositionen och för att avrätta så 
kallade subversivos eller terrorister, och att man därmed hade bestridit idén om att 
det handlade om individuella excesser (Hodges, 1991). Bekännelsen från en officer 
som själv deltagit i processen bekräftade deras anklagelser, vilket framkom genom 
en intervju av Scilingo, genomförd av journalisten Verbytsky (1996, s. 51-52) om 
fångarna som kastades levande i havet:
5  Den officiella statliga rapporten som behandlar de försvunnas öden heter Nunca más (aldrig mer) 

och skrevs av en nationell kommission som tillsattes av dåvarande regeringen (CONADEP, i eng. 
översättning ”National Commission on the Disappearance of Persons). De drabbade benämns för-
svunna (desaparecidos) och kommissionen tog upp anmälningar som berörde tiotusen tillfångatagna 
och försvunna människor (Wricht, 2007). 

6 Benämning (La guerra sucia) syftar på militärernas sätt att hantera den politiska oppositionen som 
bestod av en bred social rörelse.
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How many people do you calculate were killed in this way?
Between fifteen and twenty per Wednesday.
 For how long?
Two years.
Two years, a hundred Wednesdays, from fifteen hundred to two thousand people.
Yes. As we left the airport, a flight plan was filed for the Punta Indio base. When we reached 
Punta Indio, the plane veered out to sea. Someone said that the flight plans from that period 
had disappeared, something else that seems barbaric to me. At that time it may have been, but 
now, I don´t know.
What navy personnel went along on every flight?
The plane´s normal crew was in the cockpit.
And with the prisoners?
Two officers, one noncommissioned officer, a petty officer, and the doctor.
…
No, no. The doctor gave them the second injection, nothing more. Then he went to the cockpit.
Why?
They said it was because of the Hippocratic oath. I think it was that way on all the flights. They 
said that was the reason […]. 

År 1995 befann jag mig i Argentina och kunde på nära håll följa nyhetsflödet 
som väckte det argentinska samhället på ett brutalt och rått sätt. Publiceringen av 
nyheterna berörde mig på ett personligt plan, men också ur ett sociologiskt perspek-
tiv. Som barn till politiskt aktiva föräldrar, och även senare i exillivet, hade jag själv 
drabbats av denna tid med diktaturer (först i Chile och sedan i Argentina). Ur ett 
sociologiskt perspektiv inriktade jag min kunskapsblick mot hur perioder av militär-
styre hade påverkat sociala relationer och människors föreställningar. Vilka uppfatt-
ningar och förhållningssätt hade gemene man tio år senare kring en historisk period 
då landet styrdes av en militärdiktatur (1976-1983)? 
 Studier visar hur framgångsrikt människorättsaktivisterna har lyft frågan interna-
tionellt. Men studierna visar också att en stor del av människorna i landet inte vill 
prata om eller kännas vid de händelser som på ett så betydelsefullt sätt har påverkat 
deras liv (Cremzel, 2010). Detta kunde uttryckas genom att många sade sig inte 
känna till brotten mot mänskliga rättigheter, eller att de s.k. försvunna kanske hade 
förtjänat det, att det kanske inte stämde (”så kan man väl inte göra”), att vissa helt 
enkelt förnekade händelserna och menade att det var påhitt av utländsk media, eller 
att de uttryckte sig i nedlåtande termer som ”påhitt av marxister”.7 Man kunde också 
i vardagliga samtal ”på gatan” konstatera skilda föreställningar eller ”vetande” om det 
förflutna sociala och politiska skeendet i landet. Många tolkningar och infallsvinklar 
samexisterade med varierande visioner, och detta skapade ett intressant spänningsfält 
och ämnesområde att studera, vilket resulterade i en diskussion kring hur kunskap 
produceras ur en social verklighet som man själv är en bestående del av. Kunskapen 
eller sanningen om vad som hände med de försvunna och om brotten mot mänskliga 
rättigheter var, som redan nämnts, fortfarande ett problematiskt ämne under 90-ta-
let, eller för att uttrycka det i andra termer, det var ett olöst problem (Izaguirre, 1992). 

7 Militärerna blev frigivna år 1990, och amnestilagar stiftades för att man inte på nytt skulle genom-
föra rättsliga processer mot dem. År 2006 ogiltigförklarades lagarna av den dåvarande regeringen 
och rättegångar påbörjades som antingen har fört dem tillbaka till fängelset eller ännu fortlöper. 
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 Den militära bekännelsen och den mediala uppföljning och nyhetsförmedling som 
denna föranledde gav upphov till ett intressant empiriskt underlag för att studera 
reaktioner och förhållningssätt ur ett nutida 90-talsperspektiv. Ett forskningsteam8 
använde tidningar som empiriskt underlag för att i sina studier mäta och studera 
sociala konflikter. Inom ramen för dessa studier deltog jag i en kollektiv teoridiskus-
sion som möjliggjorde förståelse och analys av den sociala konfliktivitet som rådde i 
Argentina under slutet av 60- och 70-talen och som kulminerade i en militärdiktatur 
(1976-1983). Diskussionen innefattade även de subjektiva och sociala effekter denna 
historiska process fick under 90-talet.

Att teoretisera kring samhället ur ett socialt 
konfliktperspektiv 

Kärnpunkten i El Taller de Conflicto Social som jag deltog i på den sociologiska fa-
kulteten i Buenos Aires, utgjordes av forskning om de sociala och subjektiva effekter 
som diktaturen haft och fortfarande producerade i det argentinska samhället samt 
om hur sociala relationer bildades och artikulerades i ett nutidsperspektiv. För att 
kunna förhålla sig till det empiriska materialet gjordes både kvalitativa och kvantita-
tiva ansatser i form av enkäter, intervjuer, livshistorier och analyser av skriftliga doku-
ment. Vad gällde skriftliga dokument låg intresset i hur föreställningar om händelser 
under denna historiska period uttrycktes av berörda
 Den teoretiska grunden utgjordes av ett socialt konfliktperspektiv som visade vad i 
ett empiriskt material som skulle observeras och registreras, och hur. Området som 
berör teorier kring sociala konflikter är stort, men en generell teoretisk definition 
ser konflikter som en konfrontation eller kollision mellan olika kraftfält (Lewin, 
1951). En annorlunda definition av sociala konflikter betraktar dem som ”en kamp 
om värden och anspråk på status, makt och knappa tillgångar, där målet för mot-
ståndarna är att neutralisera, skada eller eliminera sina rivaler” (Coser, 1971, s. 8). 
Marx (1850/1971; 1852/1981) har inspirerat flera teoretiker som hämtat näring i 
hans klassteori. Dahrendorf (1959) har bidragit till konfliktteorin i den moderna 
sociologin och utvecklat Marx’ reflektioner kring klasser och klassmotsättningar. 
Dahrendorf lyfter fram deras betydelse genom att påvisa skillnader mellan klassteo-
rier och stratifikationsteorier; de första ”är analytiska och tar upp samhällsmotsätt-
ningar och historiska drivkrafter”, medan de andra är empiriska och deskriptiva och 
begränsar sig till att behandla inkomstskillnader, statusskillnader och skilda konsum-
tionsmönster (Strandbakken, 2009). Det är dessa samhällsmotsättningar och histo-
riska drivkrafter som utgör kärnan i sociologiska analyser av hur sociala relationer 
produceras och reproduceras i och genom sociala konflikter. Inom detta konfliktper-

8 El Taller de Conflicto Social leddes av sociologen Ines Izaguirre. Sociologiutbildningen, Buenos Aires 
universitet.
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spektiv har sociologisk analys lagt tonvikten på klassrelationer, men under 70-talet 
expanderades fältet för att fånga upp andra sociala processer utifrån dimensioner som 
t.ex. kön och etnicitet (De Los Reyes & Mulinari, 1995).
 Sociologerna Ines Izaguirre och Juan Carlos Marín har vid den sociologiska fakul-
teten i Argentina undervisat och forskat om social förändring och sociala konflikter. 
Marín (1984) har forskat kring 70-talets sociala och politiska (väpnade) konflikter 
och har som metod använt systematisk registrering av alla nyheter som berör väpna-
de händelser, medan Izaguirre (1991) studerade konflikter inom samma tidsperiod, 
med utgångspunkt i hur (i form av en social kraft) en av parterna drabbades och 
senare kom att utgöra en del av de försvunna.

Konstruktionsprocessen av observerbara indikatorer

Marín och Izaguirre har bidragit med en metodologisk ansats, som grundar sig på 
en kvantitativ kodning av journalistiska/mediala data, för att observera konstitu-
tionen av sociala relationer i termer av sociala fraktioner, i termer av allianser som 
uppstår och inordnas i en dynamisk och rörlig social konfliktivitet och som de menar, 
objektivt sett, antar formen av sociala krafter. Kopplingen mellan teori och empiri, 
dvs. mellan begreppsliggörandet av deras perspektiv och empirin, utgörs av begrep-
pet sociala möten som synliggör de konkreta (eller manifesta) konfrontationerna och 
låter dessa registreras, samtidigt som de återkopplar till den teoretiska ramen, vilken 
utgörs av det sociala konfliktperspektivet (Marín, 1984; Izaguirre, 1991). Inspirerade 
av Marx’ klassteori använder Marín och Izaguirre som utgångspunkt i sina teoretiska 
och metodologiska perspektiv begreppet konfrontation som en heuristisk axel för att 
förstå det sociala livet. Det Marx observerade och analyserade var rörelsen av stora 
mänskliga aggregat som är sammankopplade i produktionsprocessen och därigenom 
konfronteras. I dessa konfrontationer konstitueras klassrelationerna och själva klas-
serna, vilka befinner sig i en ständig konstruktionsprocess. Marx’ begrepp klass för 
sig kopplas till hur subjektivitetsprocesser produceras genom olika nivåer av sociala 
konfrontationer och hur dessa subjektivitetsprocesser producerar olika nivåer av au-
tonomt medvetande (Izaguirre, 1991; Marín, 1995).
 Den sociala möteskategorins minsta gemensamma nämnare utgörs av en modell 
med en logisk struktur som tillåter särskiljandet av olika typer av konfrontationer 
där minst två parter befinner sig i konfliktrelation. Det som framträder är en so-
cial karta där sociala och politiska identiteter artikuleras och sammankopplas i olika 
riktningar och positioner. Sociala relationer kan då läsas som olika former av sociala 
möten och i dessa sociala möten synliggörs indikatorer för hur sociala krafter och 
maktrelationer verkar på såväl mikro- som makronivå. Varje socialt möte innebär 
en styrkemätning eller en styrkerelation och ritar en karta av positioner i sociala 
territorier där konfrontationerna utspelas med olika intensiteter och extensiteter. 
Begreppet sociala möten förutsätter också en maktdimension genom att den sociala 



28

karta som analysen och tolkningen synliggör utgörs av sociala krafter som på olika 
sätt motverkar varandra (Izaguirre, 2002). Utifrån detta kan sociala konflikter och 
dess konfrontationer betraktas som specifika former av sociala relationer som är 
närvarande i en permanent process av förändringar och som utgör artikulationer av 
dåvarande relationer (Marín, 1984).
 Begreppet sociala möten utgör alltså en central operatör för datainsamling, och är 
också central för förståelsen och tolkningen av de studerade händelserna i tidnings-
artiklarna, samtidigt som det förser det informativa råmaterialet med en sociologisk 
organisation och ett sammanhang. Begreppets teoretiska och empiriska styrka utgörs 
av att det synliggör händelser och handlingar som då registreras och också poli-
tiska och sociala aktörer som framträder och interagerar i olika riktningar utifrån 
olika materiella villkor, intressen, föreställningar, ideologiska ramar och innebörd. 
Begreppet sociala möten förser den kvantitativa innehållsanalysen av materialet med 
en hermeneutisk styrka eftersom dess förmåga att artikuleras i både teori och empiri 
utgör en röd tråd i vad som söks i tidningsmaterialet. Med andra ord, begreppet 
”[…] intresserar sig för meningsnivån och anser att samhällsvetenskap handlar om 
att ge innebörd och betydelse åt olika fenomen” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 
211). En teoretisk referensram med begreppet sociala möten i centrum ger förutsätt-
ningar för att skapa ett insamlingsinstrument för analys av alla tänkbara offentliga 
massmediala diskurser, reaktioner eller effekter (uttryckta i form av åsikter och ut-
talanden i artiklar) av den så kallade militära bekännelsen (år 1995) som, i och med 
att den har lyfts fram i det offentliga rummet, berör de försvunnas öden.
 Frågeställningarna som styrde forskningsprocessen var: 

Vilka offentliga diskursiva reaktioner föranledde den militära bekännelsen?
Vilka aktörer framträder och uttrycker åsikter om den militära bekännelsen?
Hur är aktörernas historiska relation till den åsyftade perioden?
Vilka är aktörernas aktuella sociala sammanhang och politiska positionering?
Hur har olika politiska och sociala aktörer (individuella eller kollektiva) bearbetat 
och rationaliserat den historiska process som åsyftas i bekännelserna?
Hur kan dessa processer kopplas till skapandet av sociala krafter i ett större socialt 
konfliktperspektiv?

En större frågeställning utgörs av om inställningar gentemot den militära bekännel-
sen kan bidra med indikationer om det sociala livet, hur klassrelationer produceras och 
reproduceras och om de sociala krafternas dynamik i Argentina? Sammanfattningsvis 
utgjorde begreppet sociala möten ett betydelsefullt teoretiskt och metodologiskt in-
citament för att arbeta i två riktningar: att kvantifiera informationen som finns i ett 
kaotiskt kontinuum i tidningarna eftersom dess kontenta krävs för att förstå histo-
riska sociala processer och för att kunna kartlägga de sociala sammanhang och sociala 
relationer som artikuleras i de sociala krafterna under 60-talet och fram till 90-talet.
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Metodbakgrund. Från begreppet sociala möten till 
skapandet av ett instrument som mäter sociala konflikter

Tidningar och massmediala dokument utgör viktiga kommunikativa uttrycksmedel 
för det sociala livet i det moderna informationssamhället (Scott, 1990). I och genom 
dem sprids ett flöde av information som är kopplad till individer, sociala aktörer och 
kollektiva grupperingar (Strömbäck, 2009). Genom dem utkristalliseras, eller synlig-
görs, sociala relationer på en öppen offentlig arena och där produceras det sociala 
livet; en produkt, som förvandlar sig självt från massmedialt objekt till en autonom 
aktör som interagerar i det samspel som uppstår mellan avsändare och mottagare av 
informationsflödet (Bergström & Boréus, 2006). Detta faller sig naturligt då all den 
mångfald av information som tidningar innehåller är hopkopplad och inriktar sig på 
det sociala livets komplexitet.9

 Tidningar är följaktligen ett intressant empiriskt material och utgör ett underlag 
för studiet av produktionen av och dynamiken hos sociala relationer.10 Krippendorff 
(2004) framför att redan i slutet av 1800-talet fanns ett analytiskt intresse för hur 
nyheter förmedlades och gradvis utvecklades mot mer formella och standardiserade 
former av innehållsanalys:

In the 1930s, sociologists started to make extensive use of survey research and polling. The 
experience they gained in analyzing public opinion gave rise to the first serious consideration of 
methodological problems of content analysis (Krippendorff, 2004, s. 6). 

Innehållsanalyser tillämpades inom skilda områden, som t.ex. analyser av represen-
tation av svarta i pressen, hur textböcker beskrev krig som USA deltagit i, eller hur 
nationalism beskrevs för barn. Mot slutet av 1940-talet presenterades en systemati-
serad begreppsapparat av innehållsanalysen med titeln The Analysis of Communication 
Content (Berelson & Lazarsfeld, 1948). Den kom senare att publiceras som Content 
Analysis in Communication Research (Berelsson, 1952). Detta material spreds vidare 
och användes inom andra discipliner, som psykologi, statsvetenskap, litteratur, his-
toria, antropologi och lingvistik (Krippendorff, 2004). 

9 För mer ingående reflektioner se boken Crime and Media av Greer (2010) där olika författare dis-
kuterar kring relationen massmedia och det sociala livet.

10 Tidningar kan representera olika intressen, uttrycka politiska processer och därmed vara aktiva 
aktörer i samhället. Se också Makt, medier och samhälle av Strömbäck (2009).
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Publiceringen av den militära bekännelsen som empiriskt 
underlag

Det empiriska tidningsunderlaget i min studie utgjordes av en rikstäckande dags-
tidning (Página/12) som ideologiskt kan placeras till vänster, och det material jag 
täckte och genomförde en systematisk läsning av omfattade samtliga tidningsartiklar 
publicerade mellan den 3 och 25 mars 1995.11 För att omvandla den stora mängden 
information i tidningsartiklarna som berörde bekännelsen genomfördes en kvanti-
tativ innehållsanalys. Som ett inledande explorativt stadium innan kodsystemet kon-
struerades gick jag igenom andra källor som berörde Argentinas politiska och sociala 
historia, inklusive källor som berörde diktaturens brott mot de mänskliga rättighe-
terna. Ett kodsystem12 skapades, bestående av fördefinierade variabler och mätbara 
kategorier, för att systematiskt kunna läsa, analysera och registrera händelser som 
innehöll alla befintliga handlingar som utgjordes av reaktioner eller sociala möten där 
det refererades till den så kallade militära bekännelsen. 

En kvantitativ innehållsanalys och dess synliga och 
osynliga innehåll

En kvantitativ innehållsanalys syftar enligt Bergström och Boréus (2006) på ett till-
vägagångssätt som består i att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller mäta, vissa 
företeelser i en text utifrån ett specifikt forskningssyfte. Dessa metodiska mätningar 
kan tillämpas på texter eller dokument som kan vara t.ex. tidningar, böcker eller 
rapporter. Vad gäller tidningar tillåter detta tillvägagångssätt att man räknar eller 
mäter ”förekomsten av vissa ord eller uttryck, metaforer, argument av en viss typ, ru-
brikstorlek eller hur ofta någon speciell företeelse omnämns” (Bergström & Boréus, 
2006, s. 45). Innehållsanalys kan också ge information om hur olika texter riktar 
sig till sina mottagare vad gäller uttryck för olika typer av idéer eller uttalanden. 
Berelsson menar att en kvantitativ innehållsanalys som konstrueras utifrån kategorier 
som utformats i förväg är ”en forskningsteknik som rör en objektiv, systematisk och 
kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta innehållet i kommunikatio-
nen” (Berelsson, 1952, s. 18).
 I diskussion kring den kvantitativa innehållsanalysens möjligheter och begräns-
ningar har det lyfts fram två olika typer av innehåll: det manifesta innehållet, som 
fångar det direkt synliga, eller det explicita och latenta innehållet, som skulle möj-
liggöra en analys av de innebörder som ligger bakom det synliga i det manifesta 

11 Mitt material ingick i ett större forskningsprogram som startades 1994, då två marinofficerare 
(Rolón och Pernías) ställdes inför domstol och dåvarande president Carlos Menen (1989-1999) le-
gitimerade det smutsiga kriget, och innefattar året 1995, med den militära bekännelsens uppkomst.

12 Andra benämningar är kodschema eller observationsschema.
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innehållet. Scott (1990) utvecklar denna tanke och menar att hermeneutiska och 
semiotiska ansatser kan överbrygga den kvantitativa innehållsanalysens begränsningar 
genom ett helhetsperspektiv på texten:

Advocates of these approaches argue that ’significance’ is a qualitative rather than a quantitative 
matter, and that the researcher must attempt to grasp the underlying, latent content of the text 
(Scott, 1990, s. 147). 

Krippendorff (2004, s. 19) relaterar till det meningsbärande i termer av:

The crucial distinction between text and what other research methods take as their starting point 
is that a text means something to someone, it is produced by someone to have meanings for 
someone else, and these meanings therefore must not be ignored and must not violate why the 
text exists in the first place. Text – the reading of text, the use of text within a social context, and 
the analysis of text – serves as a convenient metaphor in content analysis. 

I linje med dessa idéer menar Bergström och Boréus att innehållsanalysen är lämplig 
för att finna mönster i större material, som t.ex. nyheter eller debattinlägg i dags-
tidningar, och vad som då söks är ”[…] manifesta inslag i texter, dvs. sådant som 
uttryckts explicit” (Bergström & Boréus, 2006, s. 46). De pekar också på att ur det 
manifesta inslaget kan även det som inte är fullt utsagt synliggöras eller härledas. 
Krippendorff (2004, s. 87) har föreslagit att:

[…] the quantitative/qualitative distinction is a mistaken dichotomy between the two kinds of 
justification of content analysis designs: the explicitness and objectivity of scientific data process-
ing on the one side, and the appropriateness of the procedures used relative to a chosen context 
on the other. For the analysis of texts, both are indispensable. 

Simon Lindgren menar att metoden för innehållsanalys har utvecklats i en kvali-
tativ riktning. För att beskriva detta använder Lindgren sociologerna Shapiros och 
Markoffs (1998) definition av innehållsanalys:

[…] en systematisk reduktion av ett flöde av text (eller andra symboler) till en uppsättning av 
teman som illustrerar närvaron, intensiteten eller frekvensen av samhällsvetenskapligt intressanta 
aspekter i texten (Lindgren, 2011, s. 272). 

Av ovan beskrivna idéer kan det fastslås att en analys med kvalitativa inslag bygger 
på processtänkande, och att användningen av ett dokument (tidningen) ingår i en 
social kontext där forskaren också genomför en symbolisk läsning av texten utifrån 
den kontext i vilken den skrevs (May, 2001). 
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Konstruktion av ett kodsystem och att organisera ett 
informationskaos 

Konstruktion av ett kodsystem utgör ett viktigt steg vid genomförandet av en inne-
hållsanalys. Neuman (1991) definierar det som ”[…] a set of instructions or rules 
on how to systematically observe and record context from text” (Neuman, 1991, s. 
294). 
 Dessa instruktioner ska följas systematiskt och informerar i detalj om vilka no-
teringar som ska göras över de analyserade texter i tidningsmaterialet som finns i 
form av artiklar (Bergström & Boréus, 2006). Kodens konstruktion är kopplad till 
den teoretiska ramen och testas empiriskt i de inledande faserna för att uppnå en 
godtagbar reliabilitet. Kodsystemet kan även testas empiriskt på andra artiklar och 
tidningar för att bedöma de resultat som fås fram och då upptäcka möjliga problem 
i konstruktionen som behöver åtgärdas och förbättras. Man kan genomföra dubbel-
kodningar av samma material för att kontrollera intrasubjektiviteten och undersöka 
”överenskommelsen mellan ens egna kodningar av samma material vid olika tillfäl-
len” (Bergström & Boréus, 2006, s. 49-50). På så sätt preciseras och finslipas det 
instrument som kommer att användas för att samla och kodifiera (mäta) innehållet i 
artiklarna tills det uppfyller validitets- och reliabilitetskriterierna i den bemärkelse att 
mätverktyget med dess variabler och kategorier verkligen mäter de teoretiska begrepp 
och frågeställningar som styr undersökningen, med andra ord tills den garanterar 
”måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet” (Bryman, 2002). 
 Vad gäller studiet av den militära bekännelsen innebar detta tillvägagångssätt att 
alla händelser som hade föranlett/gett upphov till sociala möten och som kunde re-
lateras till bekännelsen skulle kodifieras. Koden bestod av operationaliserade variab-
ler för att jag skulle kunna förhålla mig till empirin. Operationaliseringsprocessen 
innebar att begrepp och teoretiska utgångspunkter gjordes till mätbara variabler som 
tillämpades för att observera och registrera de händelser som det fanns intresse av att 
studera (Bryman, 2002). Några av dessa variabler utformades utifrån förbestämda 
kriterier där man har förutsatt/antagit att varje händelse och social handling som 
föranleder/ger upphov till sociala möten (tagna ur tidningsartiklarna) sker i ett so-
cialt rum bestående av interagerande dimensioner. Kodens centrala variabler bestod 
av: Vem (någon som uttrycker/uttalar en åsikt), en individuell eller kollektiv aktör 
som inleder händelsen, Mot Vem (någon som händelsen riktas mot), en antagonistisk 
individuell eller kollektiv aktör, Typ av händelse (refererar till formen som det sociala 
mötet antar), en typifiering av händelsen, Syfte (refererar till att varje åsikt/uttalande/
referens kring bekännelsen har ett uttalat syfte som man strävar efter att uppnå), syftet 
med eller målsättningen för händelsen, Fält (refererar till i vilken social eller sym-
bolisk kontext händelsen utvecklas), ett fält inom vilket händelsen utvecklades, och 
slutligen Plats (refererar till den fysisk-geografiska platsen där händelsen uppstår), en 
geografisk plats för händelsen.
 Med insamlingsinstrumentet utformat genomfördes en systematisk läsning av ar-
tiklarna (som var av varierande längd och format), där varje socialt möte kodifierades 
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utifrån nämnda fördefinierade variabler. Förutom alla tänkbara manifesta (explicita) 
åsikter/uttalanden registrerades också andra variabler kopplade till själva tidningen, 
såsom utrymmet artikeln fått på en tidningssida uttryckt i procent, om bilder har 
använts, eller på vilken plats i tidningen artikeln publicerades. Under perioden 3 
till 25 mars 1995 registrerades sammanlagt 68 artiklar som uppfyllde de beskrivna 
villkoren, och i dessa artiklar registrerades 196 händelser, vilka utgjorde undersök-
ningens delpopulation och vilka omfattades av alla tidningar under den perioden. 
 Varje händelse betraktades som en insamlingsenhet, och analysenheten utgjordes 
av sociala möten. Data (manuellt insamlade) kodifierades och fördes över till en dato-
riserad databas för kvantitativ bearbetning och analys. För att ställa upp variablerna 
och dess kategorier i databasen utnyttjades dBase (en databashanterare). I sin bok 
Computer-assisted Text Analys beskriver Roel Popping (2000) ingående olika datorise-
rade program som kan användas för olika typer av innehållsanalys, men dessa kom-
mer inte att diskuteras i denna artikel. Också Krippendorff (2004) har skildrat hur 
modern statistik och datorteknik erbjuder nya möjligheter för innehållsanalys. Den 
största fördelen med de datoriserade programmen är att stora mängder information 
kan hanteras. 
 Olika deskriptiva operationer och bivariata analyser genomfördes. Man studerade 
hur observationer fördelade sig, om och hur de var korrelaterade och visade samva-
riation, och det framställdes figurer och tabeller. Den överskådlighet och de resultat 
man fick fram återkopplade man till den teoretiska referensramen och det skapade 
utrymme för tolkningar av det bearbetade materialet. Det urskildes och särskildes 
olika dimensioner av sociala relationer, vilka utifrån den teoretiska referensramen 
och begreppet sociala möten synliggjorde konstitutionsprocessen av sociala krafter. 
Gradvis uppstod en social karta där olika individuella och kollektiva aktörer positio-
nerade sig i olika artikulationer av sociala relationer och intressen. 
 Eftersom antalet möjliga syften och individuella aktörer som registrerades var 
oändligt reducerades och preciserades kodens kategorier utifrån den teoretiska ramen 
så att vissa gemensamma identiteter eller dimensioner som framträdde omgruppera-
des till samlade kodkategorier, t.ex. Den verkställande politiska makten (regeringsfö-
reträdare, ministrar och president), Krigsmakten (armén, marinen, flygvapnet, polis-
kåren och säkerhetstjänsten), Den lagstiftande makten (domare, lagstiftare, åklagare), 
Människorättsorganisationer (människorättsaktivister och kollektiva organisationer, 
såsom Madres de Plaza de Mayo, CELS, APDH, Amnesty International och ett flertal 
andra) och Oppositionen (individuella och kollektiva grupperingar). Omgruppering 
och reducering av kategorierna förbättrade överskådligheten av hur observationer 
fördelade sig och synliggjorde möjliga samband mellan variablerna. Av ett i början 
ganska brett och omfattande datamaterial kunde man slutligen sammanfatta koden 
till tio typer av händelser, tio institutionella aktörer och tio fält. För att kartlägga 
de olika aktörernas syften med sina handlingar, omgrupperades och reducerades i 
slutprocessen alla observationer och kodade data ned till två huvuddimensioner, re-
fererande till huruvida dessa aktörer understödde militärernas så kallade smutsiga krig 
eller inte. De sammanfattade syftena utgjordes av:

Att legitimera/rättfärdiga det så kallade smutsiga kriget.
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Att inte acceptera det så kallade smutsiga kriget som legitimt/rättfärdigt.
Att förneka (eller hemlighålla) att militärerna/krigsmakten hade varit delaktiga i 
brott mot mänskliga rättigheter under åren 1976-1983.
Att klargöra/utreda huruvida militärerna/krigsmakten hade delaktighet i brott 
mot mänskliga rättigheter under åren 1976-1983.

Reflektioner kring forskningsprocessen, forskaren/
subjektet och kunskapsproduktionen

Nedan följer en reflektion över den ovan presenterade studien (genomförd 1996) av 
den militära bekännelsen, där subjektiva, teoretiska och metodologiska ställningsta-
ganden styrde och påverkade forskningsprocessens olika steg.
 Inledningsvis reflekterar jag över forskarens roll och sättet att närma sig ett studie-
objekt, och på vilket sätt dessa faktorer föranleder ett distinkt förhållningssätt till stu-
dieobjektet och till den sociologiska kunskapsproduktionen. Samhällsvetenskapens 
klassiker (Marx, Weber & Durkheim) har ingående diskuterat på vilket sätt man 
närmar sig och greppar ett studieobjekt, hur kunskap produceras och hur dimensio-
ner såsom objektivitet, värderingar och etik inverkar på processen (Boglind, Eliason 
& Månsson, 2005; Månsson [red.] 2003). Det sociala livet innefattar motsättningar 
och intressestrider, och påverkar genom forskaren forskningsprocessen på sådant sätt 
att man ser och betraktar ett intresseområde utifrån den subjektivitet man utgörs av. 
I ett socialt konfliktperspektiv kan detta vara ännu mer påträngande. 
 Den militära bekännelsen, som har undersökts och berörts på nära håll (om än 
genom berättelser i tidningsartiklar), handlar om brott mot mänskliga rättigheter 
(där det som berörs, det man uttalar sig i eller refererar till, är tillämpningen av tor-
tyr, sargade och bedövade kroppar som kastas i havet från flygplan) och lämnar inte 
människan, subjektet bakom forskarrollen, oberörd. Risken för att man kan dras med 
i den striden (som berör bekännelsen), vilket hände med de undersökta aktörerna, är 
påtaglig. Frågan är hur man kan hålla en objektiv distans till det man studerar; hur 
man kan hantera denna mänskliga sida och hur man kan hantera instrumentet som 
ska användas för att samla information så att den inte färgas av forskarens mänskliga 
drag och medför skevheter (omedvetna eller medvetna) i någon del av forskningspro-
cessen. 
 Inom samhällsvetenskapen har begrepp som neutral och objektiv ifrågasatts, och 
man menar att ett förhållningssätt som gör anspråk på dessa attribut inte är möjligt. 
I stället hävdar man att eftersom samhällsforskning präglas av de värderingar man 
utgår ifrån, och kunskapsproduktionen är kopplad till forskarens egna intressen är 
det viktigt att klargöra dem. Bakom denna syn ligger kritik av den positivistiska 
traditionen där objektivitet är ett krav för vetenskaplig verksamhet, och där sociala 
företeelser betraktas som fakta som existerar utanför och oberoende av individen. 
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Myrdal förde en diskussion kring begreppet objektivitet och påpekade att: ”Varje 
enskild forskare är själv, både som privatperson och som ansvarig medborgare, mer 
eller mindre intrasslad i det nät av motstridiga värderingar […]” (Myrdal, 1968, s. 
50). 
 Dessa värderingar påverkar vilken del av den sociala verkligheten man väljer att 
studera. Alvesson och Deetz (2000, s. 74) uttrycker det som att: ”Fakta och data ska-
pas och får bara mening i ett särskilt sammanhang, som låter och får oss att se vissa 
saker och bortse från andra.” De menar att ”det som uppfattas som en neutral och 
distanserad ståndpunkt är en särskild delad social ståndpunkt”, och ställer i relation 
till detta några intressanta frågor: 

Vems ståndpunkt är det? Vad låter den oss se? Vad bortser den från?”. Således hävdas det att kun-
skapsproduktion inte är opartisk utan tenderar att bekräfta eller utmana existerande sociala in-
stitutioner och etablerade tankesätt (Alvesson & Sköldberg, 2008).

Att vara medveten om objektivitetens begränsningar innebär dock inte att subjek-
tivitet råder obegränsat, men att den bör klargöras på så sätt att ens intresse och 
värderingar tydligt framkommer. Att vara medveten om existensen av ens värde-
ringars inflytande möjliggör också en medvetenhet om dess möjliga konsekvenser 
för kunskapsproduktionen. Ett sådant tillvägagångssätt utgör också ramarna för en 
objektivitet som är kopplad till forskningsprocessen. Myrdal (1968, s. 52) utvecklade 
denna idé som: 

Det enda sättet att sträva efter ’objektivitet’ i teoretisk analys är att lyfta fram värderingarna i fullt 
dagsljus, göra dem medvetna, specifika och explicita och öppet klarlägga hur de bestämmer den 
teoretiska forskningen.

Fördelen med ett sådant förhållningssätt och en sådan öppenhet är att forskaren kan 
visa att det finns personliga värderingar i bakgrunden som kan påverka utförandet 
av en undersökning i alla stadier av den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen. 
Bourdieu och Wacquant (1992) problematiserar detta och menar att en reflexiv in-
ställning till själva forskaren och dennes vetenskapliga praktiker är nödvändigt. På 
så sätt skapas det en vaksamhet kring förutsättningarna för kunskapsproduktionen.
 En intressant infallsvinkel på diskussionen kring objektivitet har en feministisk ut-
gångspunkt bidragit med där man ställer sig kritisk till ett objektivitetsideal som gör 
sanningsanspråk på kunskapsproduktion och som tillskriver forskaren en status som 
objektiv observatör. Haraway (2008) använder ordet Gudatricket för att benämna 
denna process. I stället hävdas det att man alltid närmar sig verkligheten utifrån 
den position man redan befinner sig i och att objektivitet ”handlar om begränsade 
lokaliteter och situerad kunskap, inte om transcendens och klyvning av subjekt och 
objekt” (Haraway, 2008, s. 233). 
 För min reflektion är begreppet situerad kunskap intressant då objekt och verklig-
het kan betraktas som en social konstruktion eller ett fragment av en större ofångbar 
social verklighet där forskarens i form av ett vetande subjekt utgörs av en partiell ex-
istens och därmed ”[…] aldrig avslutat, helt, det är helt enkelt där eller ursprungligt; 
det är alltid konstruerat och bristfälligt ihopsytt” (Haraway, 2008, s. 237). Således 
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kan man prata om kunskapsproduktion som positions- och situationsbestämd och 
även förankrad i kroppen och i ”Subjektivitetens topografi [som] är mångdimen-
sionell”. En annan sida av tankegången utgörs av själva studieobjektet där Haraway 
(2008, s. 243) menar att: ”Situerade kunskaper kräver att kunskapsobjektet fram-
ställs som en aktör och agent, inte som en projektionsskärm eller en grund eller en 
resurs […]”. 
 Dessa reflektioner lyfter fram att bedrivandet av forskning inte bara kräver att 
samhällsforskaren behärskar de olika teknikerna för datainsamling utan också att 
det är av största relevans att som forskare vara medveten om och reflektera över sina 
egna förutsättningar för kunskapsproduktion och sina befintliga värderingar samt 
hur dessa påverkar forskningsprocessen. Således är den sociala kontexten där forska-
ren verkar problematisk och att det existerar olika metodologiska inriktningar och 
vetenskapliga tillvägagångssätt visar att det kan finnas olika definitioner och seende 
på verkligheten och hur man greppar den. Som har diskuterats ovan inverkar dessa 
förutsättningar på de frågor som ställs, det språk som används, och följaktligen också 
de resultat som frambringas. Vad som framhävs är att även om vetenskap, metodreg-
ler och tester skyddar mot snedvridning och konstruerade resultat är ”objektivitetsi-
dealet djupt problematiskt” (Alvesson & Deetz, 2000, s. 75).

Distans och närhet

Två begrepp som är fruktbara för att begrunda den relation som etableras till ett 
studieobjekt är distans och närhet. En intressant tanke kring dessa begrepp fann jag 
i boken Mer än Kalla Fakta. Kvalitativ forskning i praktiken (Andersson & Persson, 
1999), där det förs en intressant diskussion och reflektion kring användningen av 
kvalitativa metoder. I bokens avslutande reflektioner pekar de på den komplexitet 
som förhållandet närhet och distans innebär. Tre dimensioner lyfts fram som jag 
tänker koppla till min egen reflektion. En dimension utgörs av Positioneringen, som 
innebär hur nära eller distanserad forskaren ska vara i förhållande till studieobjektet. 
Denna dimension menar författarna har politiska och kunskapsmässiga konsekven-
ser: ”I sammanhanget kan också nämnas frågan om vem, vad, vilka intressen forska-
ren ska identifiera sig med.” Vad gäller forskarens närhet till den militära bekännelsen 
är positioneringen tveklöst relevant eftersom den kan påverka hur forskaren närmar 
sig och fångar upp det empiriska underlaget. 
 I studien hade man framför sig tidningsmaterialet, en teoretisk inramning grun-
dad i konfliktperspektivet, i en social omgivning som var starkt känslomässigt be-
rörande, det vill säga jag och alla andra subjekt som hade valt att söka till just detta 
ämne med detta perspektiv, och som bar en egen historia som kunde inverka på för-
hållningssättet till bekännelsen. Tillsammans utformade vi forskningsprocessen och 
konstruerade ett instrument för att registrera/observera studieobjektet. Instrumentet 
hade (tekniskt) gradvis testats och visat sig tillförlitligt. Det tillät mätning (kodifie-
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ring) av konfrontationer så som man definierade teoretisk konfrontation. Därmed 
fanns en tydlig positionering, och denna bars fram av och var invävd i innehålls-
analysen. Förhållandet mellan distans och närhet fick, som tidigare har framförts av 
Andersson och Persson (1999), politiska och kunskapsmässiga konsekvenser. Man 
ville frambringa en överskådlighet kring händelserna och de oppositionellas öden, 
och kartlägga militärernas metoder för att mörda dessa människor. Man ville se hur 
sociala krafter tenderade att utvecklas i relation till sina konstitueringsprocesser. Man 
eftersträvade att objektivera alla aktörers röster, individuella och kollektiva, så som de 
uttryckte sig, så som de tolkade sin egen roll och så som de betraktade. Så nära ville 
man vara objektet, att man också kunde ”höra” vad som doldes och se vad som syn-
liggjordes. Man ville dock också förhålla sig så distanserad att kodningen och teorin 
tillät produktion av kunskap om de sociala relationerna och konfrontationerna på en 
samhällelig nivå. Vad gäller positioneringen som samhällsforskare menar Bourdieu 
att: 

[…] ’interests’ and ’passions’, noble or ignoble, lead to scientific truth only in so far as they are 
accompanied by a scientific knowledge of what determines them and of the limits that they set 
on knowledge (Bourdieu, 1984, s. 11).

Den andra aspekten av förhållandet närhet/distans som förs fram utgörs av Relationers 
karaktär, vilket också är en kunskapsfråga och är kopplad till vilken typ av relation 
forskaren etablerar med sitt studieobjekt: ”Ska informanten ses som ett objekt el-
ler subjekt, som någon vars röst forskaren vill förstärka eller rentav som en vän?” 
(Andersson & Persson 1999, s. 195). 
 De kunskapsmässiga konsekvenserna leder till frågan om i vilken mån en specifik 
kunskapsproduktion är resultatet av en viss typ av relation. Detta föranleder flera 
intressanta frågor, som t.ex. ”Hur hanteras den ömsesidiga manipulationsrisken vid 
närhet?” Och omvänt: ”Kan jag uppnå distans om jag utvecklar en vänskapsrelation 
med informanten?” (Andersson & Persson, 1999, s. 195). I ett sammanhang som 
innefattar en innehållsanalys och ett empiriskt underlag bestående av tidningsartiklar 
kan det handla om hur man förhåller sig till olika aktörers åsikter, uttalanden och 
livsberättelser. Det handlar om berättelser i form av tagna (insamlade) händelser, 
där den ena parten rättfärdigar att vissa typer av människor torteras, injiceras med 
bedövningsmedel och levande kastas i Atlanten, eller i ljuset av vad som verkligen 
hände förnekar dessa händelser och menar att de är påhittade; eller att emotionellt 
beröras av den andra parten som beskriver lidandet, sökandet efter sina släktningar, 
att påverkas av de överlevande som detaljerat berättar hur de gick igenom processen. 
Blir samhällsforskarens relation till den ena parten annorlunda gentemot den andra? 
Påverkar egna värderingar på olika sätt forskarens förhållningssätt till parterna? Det 
är en intressant fråga, att betänka hur denna relationella karaktär ser ut och hur den 
kan påverka kunskapsproduktionen.
 Den tredje aspekten som Andersson och Persson (op.cit., sid 195) tar upp i arti-
keln är Perspektivering som är kopplad till ett metodologiskt förhållningssätt där fors-
karen rör sig mellan positionerna distans och närhet, och som författarna samman-
fattar i två frågor: ”På vilket sätt skapar jag tillräcklig närhet till mitt studieobjekt?” 
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Och: ”På vilka sätt skapar jag nödvändig distans i förhållande till studieobjektet?”. 
Man förespråkar ett flexibelt tillvägagångssätt där forskningsprocessen utgörs av en 
kombination av metodologiska ansatser så att en balans mellan närhet och distans 
uppnås. 
 I utförandet av en kvantitativ innehållsanalys handlar det om en konstruktion där 
man använder förbestämda kategorier för att klassificera och kodifiera meningar och 
ord, och därmed kan hålla en distans till studieobjektet. Det som har åskådliggjorts i 
den beskrivna diskussionen är risken att förlora helhet och sammanhang. Det hävdas 
dock att en genom kodning kvantitativ insamling av data sannolikt har föregåtts 
av en närhet genom att man har satt sig in i ämnets historik, och har gått igenom 
nyheter, livsberättelser, uttalanden och händelser i sin helhet. Analysprocessen möj-
liggör också i efterhand ett kvalitativt förhållningssätt till studieobjektet genom att 
man ständigt återkopplar till den teoretiska ramen och dess antaganden så att sam-
manhang och innebörder synliggörs genom sättet på vilket de olika variablerna och 
kategorierna fördelar sig i en social rymd, eller det man valt att kalla sociala krafters 
dynamik. Å andra sidan sett, riskerna som en kvalitativ ansats skulle innebära i form 
av närhet till ämnet gör att en kvantitativ ansats är bättre lämpad för att kunna hålla 
en distans till studieobjektet. Att komma för nära studieobjektet, att det blir för 
individualiserat, för med sig risken att förlora insikt i hur sociala artikulationer av 
sociala relationer uppstår och reproduceras. Andersson och Persson (1999, s. 196) 
menar att balansen, eller pendlingen, mellan distans och närhet, innebär att: ”[…] 
den sociologiska kunskapen berikas av flera kunskapsdimensioner, vilka gärna får 
brytas mot och i varandra.” 

Manifest och latent innehåll

Förhållandet närhet och distans kan också kopplas till vad som i innehållsanalysen 
benämns manifest (explicit) innehåll, vilket refererar till det påtagliga och givna inne-
hållet, och till latent innehåll, vilket refererar till innebörder som ligger bakom de 
mer omedelbara, ytliga indikatorerna på ett visst innehåll. Neuendorf (2002, s. 23) 
påvisar ett möjligt sätt att betrakta parförhållandet, genom att innehållet i det skrivna 
empiriska materialet kan ses som “[…] a continuum from ’highly manifest’ to ’high-
ly latent’.” Ett annat perspektiv hävdar att det inte går att mäta latent innehåll utan 
att använda sig av manifesta variabler (Neuendorf, 2002, s. 24). 
 Detta har Krippendorff diskuterat ingående, med Berelsons (1952) betoning av 
den objektiva och kvantifierbara sidan av materialet (Krippendorff, 2004, s. 19 ff.). 
Inom dessa olikartade innehållsytor rör sig studiet av ett socialt konfliktperspektiv. I 
dessa olikartade förhållningssätt beträffande närhet till studieobjektet finns återigen 
kopplingen till samhällsforskaren och det denne ser och tar av studieobjektet för att 
slutligen härleda ur en text påståenden eller slutsatser kring det sociala livet och de 
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sociala relationerna i de termer som används i studiet kring produktionen av sociala 
krafter. 
 Med en kritisk hållning betonar Alvesson och Sköldberg (2008, s. 330) den obe-
roende, kritiske forskaren som ett ideal, och lyfter fram ett annorlunda synsätt på 
förhållandet manifest/latent innehåll där de menar att för ”kritisk teori gäller att 
forskaren måste engagera sig på en betydligt bredare front än att enbart fokusera på 
empiri och nyttja sin fantasi, kreativitet och sitt kritiska sinnelag på ett mer varierat 
plan än vad som är gängse.” I linje med dessa tankar refererar de till en intressant 
reflektion av Adorno (1996): 

Att helt överge sig själv till verkligheten innebär att man inte konfronterar verkligheten med sig 
själv utan reducerar sig själv till ett slags registreringsapparat (citerat i: Alvesson & Sköldberg, 
2008, s. 330). 

I studien kring den militära bekännelsen är det genom analysen och tolkningen av 
innehållet som förhållandet mellan det manifesta och det latenta framkommer. Det 
empiriska underlaget sätts i sin manifesta form in i ett socialt sammanhang, varvid 
dess latenta innehåll, som refererar till innebörder, lyfts fram. Mätningen (kodifie-
ringen) av ett kontinuum av manifesta åsikter och uttalanden kan t.ex. uttryckas i 
form av hotelser, rättfärdigande av dödandet, den militära stoltheten, föreställningar 
kring militärernas roll som nationens väktare och familjens beskyddare, eller som åsikter 
i motsatt riktning som utrycker lidande, tortyr, ett bättre samhälle utan fattiga, osv. En 
frekvensräknande analys lyfter i studien fram de olika aktörerna och gör dem synliga 
(t.ex. människorättsorganisationer, den dåvarande presidenten [Menem], ministrar 
och krigsmakten), och sociala konfrontationer synliggörs genom att man observerar 
dem utifrån fyra sammanfattade och sammanfattande syften (som i stora drag refere-
rar till rättfärdigandet eller fördömandet av det smutsiga kriget). Här närmar man sig 
ett latent innehåll som inte är explicit och som därför kräver tolkning och reflektion. 
Dessa syften möjliggör en omgruppering av sociala aktörer då deras olika partikulära 
syften sammanfaller i ett av dessa fyra generella syften. På så sätt tenderar de att kon-
stituera allianser kring olika syften. 
 Analysen av materialet visar då en fördelning av dimensioner (variabler) i rela-
tion till aktörer och syften; men konfliktperspektivet och begreppet sociala möten visar 
också på att det även finns motaktörer. Detta har vi antagit i de teoretiska definitio-
nerna, där en social relation står i motsättning till en annan. Ett steg i analysen är 
då att korrelatera dessa dimensioner så att de sätts i ett relationellt socialt samman-
hang och därmed synliggör andra dimensioner och relationer som inte är explicita 
i det rent empiriska materialet. Då synliggörs allianser mellan olika aktörtyper, som 
t.ex. mellan Den verkställande makten, Krigsmakten, Polis- och Säkerhetstjänsten, vars 
konfluerande syften utgörs av rättfärdigandet av det smutsiga kriget, och som i posi-
tioneringar (också i relation till andra variabler som mätts och kodifierats) tenderar 
att konstituera en social kraft vars dynamik bärs upp av sociala (politiska) aktioner 
som söker uppnå dessa syften. En annan social kraft synliggörs genom att olika ak-
törer positioneras utifrån ett annat konfluerande syfte, som utgörs av fördömandet 
av det smutsiga kriget, och som tenderar att förena dem i en allians som består av 
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Människorättsorganisationer, Personligheter (kultur och universitet), Utländsk media, 
Tidigare politiska fångar, Ungdomar till försvunna föräldrar som söker sin identitet, 
Grannskapsföreningar och Partipolitisk opposition. Omgruppering i relation till syften 
tillåter en distansering till och observation av inbördes relationer, på en nivå som 
inte framträder direkt ur deras (i en närhetsrelation) åsikter/uttalanden. Vad gäller 
syften kan man också observera motsättningar inom olika aktörer som t.ex. Kyrkan 
och Regeringsrepresentanter, där man, i en läsning av fördelningen av observationer, 
återfinner både dem som rättfärdigar det smutsiga kriget och dem som fördömer det.
 Ser man till vilka typer av aktioner som genomförs uppdagas tydliga skillnader. 
Aktionerna kan utgöras av verbala aktioner, offentliga anmälningar, eller av ickever-
bala aktiviteter, som gatuprotester, polisvåld eller hot. Till vad och hur dessa olika ty-
per av aktioner används tenderar att vara kopplat till typen av aktör. För att exempli-
fiera: Människorättsorganisationer använder sig mer av aktioner som gatuprotester, 
medan vissa typer av aktioner, som innefattar diverse hot, kan kopplas till människor 
som har eller har varit knutna till polis- och säkerhetstjänster
 Sätter man in dessa dimensioner i en historisk jämförelse hittar man också skill-
nader i sätten som aktionerna uttrycks på, t.ex. kan vissa typer av händelser vara 
verbala-diskursiva, medan andra innefattar våld på kroppar och objekt, beroende 
på den historiska period de hänvisar till. Denna variation indikerar att innehållet 
i konfrontationerna är kopplat till de politiska och sociala villkor som aktörerna 
verkar i. Ser man på aktioner som initierades år 1994 framkommer att de i första 
hand hade en verbal karaktär. Den här typen av konfrontationer förekom i betydligt 
lägre omfattning, procentuellt, under perioderna 1984-93 och 1970-83. I kontrast 
är det tydligt att det under 70-talet förekom aktioner där tillämpning av våld var 
närvarande i betydligt högre grad, procentuellt (våld på kroppar och objekt, stölder, 
mutor, hotelser, försvinnanden, transport av fångar, mord och kidnappning av barn 
från politiska aktivister). I aktioner som refererar till åren 1970-83 var Krigsmakten, 
Säkerhetstjänsten, Paramilitära och polisiära organisationer de mest synliga sociala 
aktörerna.

Tekniker och studieobjektet

Ovan har samhällsforskarens förhållningssätt till ett forskningsproblem och ett stu-
dieobjekt dryftats. Formuleringen av en tydlig, teoretisk referensram medelst de an-
taganden man utgår ifrån och accepterar som giltiga och lämpliga för det som ska 
undersökas utgör en del av forskningsprocessen. I föreliggande studie utgörs den 
teoretiska ramen av ett konfliktperspektiv, och denna presentation har lyft fram de 
centrala idéer och begrepp som väglett forskningsprocessen. ”All forskning bygger 
på socialt delade och historiskt skapade konventioner” (Alvesson & Deetz, 2000, 
s. 78). I den meningen är den i grunden intersubjektiv. Med ett konfliktperspektiv 
som teoretisk referensram är det viktigt att vara medveten om detta. Därför bör en 
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kvantitativ ansats, där vissa dimensioner räknas, kodifieras eller statistiskt reduceras, 
problematiseras och placeras i en social process där den får sitt sammanhang.
 När en forskningsprocess formaliseras eller standardiseras uppnår man en med-
vetenhet som påverkar villkoren för den och därmed förmår man fånga det som 
kan vinnas och det som annars kan gå förlorat i det empiriska underlaget och i 
studieobjektet. Fördelarna är att detta förfaringssätt tillåter jämförelser och minskar 
inverkan av värderingar och subjektivitet, men nackdelen är att i den formella stan-
dardiseringen kan en forskares subjektiva beslut likafullt döljas bakom anspråket på 
objektivitet. Som forskarna har visat kan kravet om hög reliabilitet innebära att man 
bortser från ”forskningsprocessens sociala interaktion och forskningsfrågornas och 
forskningsmålens sociala sammanhang” (Alvesson & Deetz, 2000, s. 79). Det finns 
en risk att den sociala världens rika mångfald undertrycks till förmån för lämpliga 
procedurer som ger intryck av objektivitet. 
 Å andra sidan kan dessa procedurer i form av regler garantera att när de väl har for-
mulerats, kan tillämpas utan att några skevheter manifesteras (Bryman, 2002). Dessa 
regler eller fördefinierade kategorier i koden utgör ett medel för att hålla distansen till 
en potentiell påverkan av partitagande och även till värderingar, då man organiserar 
ett ”kaotiskt” råmaterial i en databas. På så sätt blir forskningsprocessen avhängig 
av hur man håller sig till dessa regler och kategorier. Begreppet sociala möten kan ses 
som analog till sociala relationer; om än en social konstruktion, är begreppet objek-
tivt i den mening att det inte finns något värderande i det, utan endast antagandet 
att i det sociala livet sker möten (olika typer), att i dessa finns aktörer som agerar och 
har vissa syften i relation till varandra, eller att vissa syften uppstår i utfallet av deras 
aktioner. I ett konfliktteoretiskt perspektiv antar man att dessa möten har vissa speci-
fika kvaliteter, att de går i olika riktningar och förhållningar i relation till en händelse 
(den militära bekännelsen), och att man sedan tolkar händelsen på olika sätt och ger 
den olika sociala (och politiska) sammanhang. 
 Man specificerar hur koden ska konstrueras utifrån specifika operationaliserade 
variabler och vilka tester som ska tillämpas och hur, för att syna kodens empiriska 
gångbarhet och dess förmåga att samla data och mäta det man avser att mäta, med 
syftet att säkerställa att testerna ska vara valida. Det finns flera begrepp som är re-
laterade till detta. Vad gäller bibehållandet av objektivitet menar Bryman (2002, s. 
191) att det innebär att ”Man ska i förväg tydligt specificera hur man ska hänföra 
olika delar av ett råmaterial (min kommentar: till exempel tidningsartiklar) till olika 
kategorier.”
 I fråga om berättelser eller uttalanden som berör ett känsligt ämne, som brott 
mot mänskliga rättigheter, handlar objektivitet om att det ”klart och tydligt framgår 
hur man ska bära sig åt för att kategorisera råmaterialets innehåll för att forskarens 
personliga värderingar i så liten utsträckning som möjligt ska påverka processen” 
(Bryman, 2002, s. 191), genom att man helt enkelt håller sig till de förbestämda reg-
lerna, men att man samtidigt ska kunna samspela i processens sociala sammanhang 
där studieobjektet verkar och interagerar. Det är med den kontextbakgrunden som 
formella förtester (pilotprov) och förändringar eller förbättringar av insamlingsin-
strumentet kan bli betydelsefulla eller relevanta. Bergström och Boréus nämner i 
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detta sammanhang dubbelkodningar (2005, s. 49 ff.); till exempel kan det vara så 
att man upptäcker att en av variablerna inte täcker viktiga aspekter av dimensionen 
sociala möten eller att det saknas kategorier för vissa händelser. Vad gäller tidningar 
som empiriskt underlag för insamling av data som berör åsikter och reaktioner är 
dubbla kontroller av materialet ett bra sätt att hantera potentiella reliabilitetsbrister 
och bedöma hur data översätts till kategorier med fördelen att materialet inte föränd-
ras; det som står uttryckt förblir oförändrat i tiden (Bryman, 2002, s. 86-90).13

 Ett validitetsproblem för innehållsanalysen berör hur uppläggningen svarar mot 
forskningsfrågan, och med det menas återigen att:

[…] bristen på hänsyn till sammanhanget skapar vid en undersökning potentiella problem […] 
En annan viktig aspekt att förhålla sig till gällande validiteten är de ord som används och att man 
bör vara noggrann i valet av ord (Bergström & Boréus, 2005, s. 78 ff). 

Ord kan också vara mångtydiga, ha olika betydelser, eller vara vaga; det är viktigt att 
det är tydligt vad man menar med begreppet sociala möten, vad man menar med 
variablerna och kategorierna, och vad de avser att registrera. Beträffande mätnings-
kvalitet på de data som samlas in från tidningarna gäller att begreppet sociala möten 
och dess empiriska dimensioner verkligen mäter sociala konflikter (Bryman, 2002). 
Eftersom andra kursstudenter täckte analysen av andra tidningar drevs det en kol-
lektiv reflektion där det diskuterades om mätningarna verkligen fångade begreppet 
sociala möten. Andra studenter och forskare utanför kursen tillfrågades också om sina 
åsikter kring begreppet sociala möten. 
 I arbetet med tidningsartiklar handlar det om att använda samma instrument 
för att säkerställa att insamlingen av data, mätningarna och kodifieringarna utförs 
på samma sätt, vilket innebär att variablerna och dimensionerna som utgör koden 
uppfattas på samma sätt när man tar sig an denna typ av empiri. Därför arbetar man 
brett i ett första skede, dvs., man tar all tillgänglig information som är kopplad till 
bekännelserna och registrerar alla reaktioner, alla medverkande aktörer som uttrycker 
något, alla aktuella platser, alla historiska hänvisningar, för att i ett senare skede pre-
cisera koden.
 Vad som gradvis framträder i denna reflektion är att en kvantitativ innehållsanalys 
och en kodifiering av händelser och handlingar inte talar för sig själva utan ”behöver 
placeras i en teoretisk referensram för att man ska förstå deras kvantitativa innehåll” 
(May, 2001, s. 229). Samtidigt synliggörs samhällsforskarens inverkan på forsknings-
processen, koden och dess variabler/kategorier skapas, utifrån de sociala möten man 
systematiskt eftersökte i läsningen av tidningsartiklarna. 

13 Bryman lyfter fram tre begrepp som är relaterade till reliabilitet: stabilitet, intern reliabilitet och 
intern bedömarreliabilitet och likaså andra sätt att bestämma validiteten: ytvaliditet, samtidig vali-
ditet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet.
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En sociologisk (re)konstruktion av det sociala livet

I dessa slutord vill jag koppla till några reflektioner av Bauman och May (2010, s. 
222), vilka refererar till filosofen Charles Taylor som talar om betydelsen av förstå-
elsen: 

För det första kan vi förstå olika företeelser genom att sätta in dem i ett meningsfullt samman-
hang. Vad som först kan te sig förbryllande och rent av hotande kan då bli begripligt genom sina 
relationer till mera välbekanta inslag i tillvaron (Bauman & May, 2010, s. 222). 

På så sätt kan begreppet sociala möten betraktas som ett medel för att skapa förståelse 
genom att sammanväva olika typer av händelser. Bauman och May kopplar förståel-
sen till begreppet relationism som:

[…] innebär att betrakta människors liv i förhållande till varandra. Därmed visar den inte bara 
att våra liv är våra verk, utan också deras samband med händelser och skeenden som inte brukar 
omfattas av vår vardagsförståelse (Bauman & May, 2010, s. 222). 

Dessa reflektioner åskådliggör den betydelse man ger sociala sammanhang som på-
verkar på vilket sätt man med insamlingsinstrumentet närmar sig sitt studieobjekt 
inom samhällsforskning. Genom att relatera händelser och uttalanden som uppstår 
kring den militära bekännelsen härleds ett meningsfullt socialt sammanhang bortom 
vardagsförståelsen.
 Vad gäller användandet av begreppet sociala möten är dess styrka att den kan 
beskriva den sociala verkligheten och de sociala förändringsprocesserna utifrån ett 
socialt konfliktperspektiv; att i sociologiska termer undersöka sociala sammanhang 
och hur sociala relationer har producerats, reproducerats och artikulerats under en 
historisk tid, och att undersöka hur sociala relationer skapas i en nutid utifrån den 
historia som rådde i en förfluten tid, i förhållande till de reaktioner som framkallades 
av bekännelserna.
 I min studie finns det kopplingar till epistemologiska och vetenskapsteoretiska 
frågor som, även om jag inte specifikt behandlar dem här, i högsta grad berör hur 
kunskap produceras och de aspekter som inverkar när man utifrån dessa frågor an-
vänder empirin för att mäta sociala konfliktområden. I det avseendet menar Bauman 
att: 

Sociologin är ett disciplinerat seende, som undersöker ’hur’ vi hanterar vår dagliga tillvaro och 
även ritar in dessa detaljer på en ’karta’ som omfattar långt mer än området för våra omedelbara 
erfarenheter (Bauman 2010, s. 222). 

Således menar Bauman att: ”Sociologin producerar en slags förståelse som vi kan 
kalla tolkande och relationell. Den nöjer sig inte med att se tingen isolerade, efter-
som det sociala livet inte är sådant” (Bauman 2010, s. 240). Beträffande relevansen 
av det sociala sammanhanget kring insamlade data gör Asplund (1970, s. 27) en 
intressant reflektion där han menar att felet med den moderna sociologin är att man 



44

”så ofta nöjer sig med data, att man behandlar sociala fenomen som om de inte be-
tydde någonting.” 
 En innehållsanalys av sociala möten och konfrontationer synliggör en sådan social 
karta, bestående av aktörer som framträder och interagerar på olika sätt i förhållande 
till det så kallade smutsiga kriget i Argentina. Genom att korrelatera olika sociala 
dimensioner synliggörs konstituerandet av sociala krafter och på vilket sätt de ver-
kar. Vad gäller genomförandet av denna studie synliggjordes olika typer av aktörer 
som t.ex. en politisk, militär och statlig, aktörtyp (bestående av den verkställande 
makten, krigsmakten och regeringspartiet), en politisk, juridisk, aktörtyp (bestående 
av den juridiska makten, kyrkan och oppositionen) och en aktörtyp som utgörs av 
sociala rörelser (bestående av människorättsorganisationer, journalister och tidigare 
politiska fångar).
 Studiens data har kodats och analyserats, och visar hur sociala grupper tenderar 
att ställa sig bakom vissa gemensamma syften, hur vissa aktörer framträder mer än 
andra, och hur somliga aktioner genomförs i vissa sociala territorialiteter eller platser. 
Forskningsprocessen resulterade i en social karta, bestående av sociala relationer och 
hur dessa tenderar att positionera sig i ett historiskt perspektiv och i ett nutidsper-
spektiv. I arbetet med att undersöka reaktionerna som bekännelsen frambringat har 
det funnits en teoretisk diskussion kring hur innehållet ska tematiseras och inramas, 
och hur begrepp ska definieras så att analysen och en senare tolkning av materialet 
genomförs inom dess ramar. Begreppet sociala möten har kopplats till dimensioner 
som konflikter, antagonister, maktrelationer och positionering kring det smutsiga kri-
get. Att undersöka den militära bekännelsen och de reaktioner som den tvingat fram 
utgjorde en relevant grund för att studera sociala konflikter, och för att fånga, och 
empiriskt analysera, komplexa sociala och politiska händelser (åsikter/uttalanden), 
där dödandet och försvinnandet av kroppar har varit en central del i produktionen av 
det sociala livet.
 Gällande ett kritiskt förhållningssätt till kunskapsproduktionen har Bourdieu och 
Wacquant (1992) genomfört en intressant reflektion kring begreppet reflexivitet där 
de menar att forskaren verkar i ett socialt fält som utgörs av maktförhållanden och 
konkurrens samt där forskaren själv är en samhällsaktör. Kring objektivitetsidealet 
uttrycks att sociologen är en konstituerande del av samhällets motsättningar och 
strider då han:

[…] occupies a position in these struggles: first as the possessor of a certain economic and cultur-
al capital, in the field of the classes: then, as a researcher endowed with a certain specific capital 
in the field of cultural production and, more precisely, in the sub-field of sociology (Bourdieu, 
1993, s. 10).

Detta innebär att vetenskapen inte sker i ett socialt neutralt rum utan att forskarens 
subjektivitet och dennes vetenskapliga praktik bör objektiveras för att undvika att 
dolda fördomar följer med i forskningsprocessen. De påpekar att på samma sätt som 
den sociala verkligheten objektiveras bör forskaren objektiveras så att värderingar och 
möjliga fördomar tydliggörs (Bourdieu & Wacquant, 1992). Därför menar de att en 
socioanalytisk reflexiv inställning är relevant att införa i bemärkelsen att forsknings-
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processen bör analyseras i relation till en forskare-subjekt som producerar en typ av 
kunskap och i relation till dennes avgränsade studieobjekt. Eftersom sociologen är 
involverad i det sociala livet på det här sättet menar Bourdieu att han eller hon som 
kunskapsproducent: 

[…] has to bear this in mind, in order to try to allow for everything that his practice, what he sees 
and does not see, what he does and does not do (for example, the objects he chooses to study), 
owes to his social position. That’s why, for me, the sociology of sociology is not one ’specialism’ 
among others, but one of the primary conditions for a scientific sociology. It seems to me that 
one of the main causes of error in sociology lies in an unexamined relationship to the object– or 
more precisely, in ignorance of all that the view of the object owes to the point of view, that is, to 
the viewer’s position in the social space and the scientific field (Bourdieu, 1993, s. 10).

En intressant dimension som framträder är nödvändigheten att vara uppmärksam 
kring sociala förutsättningar som oreflekterad kan följa med i förhållningen och 
skapandet av undersökningsobjektet. I deras perspektiv ligger lösningen i att dessa 
förutsättningar objektiveras i relation till den vetenskapliga praktiken och kunskaps-
produktionen. Vad som lyfts fram i Bourdieus & Wacquants (1992) diskussion är 
tillämpningen av en reflexivitet kring sociologens forskningspraktiker och sociala vill-
kor då kunskap produceras men de pekar också på att sociologen samtidigt är som 
samhällsforskare:

[…] better or worse equipped to discover what is hidden, depending on how well armed he is 
scientifically – how well he uses the capital of concepts, methods and techniques accumulated 
by his predecessors, Marx, Durkheim, Weber and many others – and also on how ’critical’ he is 
(Bourdieu, 1993, s. 10).

Sammanfattningsvis har reflektionen lett till sociologins kritiska potential som inte 
bara innebär en inverkan på subjektiviteten, utan är ett sätt att förhålla sig till stu-
dieobjektet och det sociala livet. I boken Sociology in Question (Bourdieu, 1993, 
s. 9) diskuterar Bourdieu essensen av sociologin och menar att den ”reveals things 
that are hidden and sometimes repressed […]”. Ett kritiskt förhållningssätt till och 
en social kontextualisering av kalla rådata och själva subjektet utgör ett viktigt steg 
i en forskningsprocess. För sociologin, som består av en stor ansamling teorier och 
teoretiska (ibland motstridiga) inriktningar och perspektiv, är det särskilt relevant att 
använda tydliga, noggranna och beprövade instrument vid insamlandet av data från 
den sociala verkligheten, för att på en bra grundval kunna förhålla sig till frågeställ-
ningarna och utveckla teorin. Men det är också viktigt att kunna använda verktyget, 
instrumentet med sunt förnuft (Bauman & May, 2010), eller som Marx uttrycker 
det då han beskriver forskningsprocessen och förhållningen till studieobjektet, som 
en process där man utgår från det konkreta och omedelbara (eller manifesta), som 
inledningsvis framträder som en kaotisk verklighet, för att i slutskedet av den ve-
tenskapliga processen framträda ”som en rik totalitet av många bestämningar och 
relationer” (Marx, 1867/1975, s. 35).
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 För att gå tillbaka till mina sociologistudier i Argentina vill jag avsluta reflektio-
nen med att referera till min epistemologilärare Klimovsky14 som i början av 90-talet 
under sina föreläsningar brukade skapa många hetsiga diskussioner bland studenterna 
i Buenos Aires sociologiska fakultet då han sade att vetenskapen är som en hammare 
som kan användas för att spika, eller för andra ändamål, och att i slutändan beror 
dess användning på människan som står och håller i den. Ett nutida inlägg i den 
dåtida diskussion skulle problematisera själva hammaren och med hjälp av Haraway 
(2008) och hennes varning om gudatricket referera till vetenskapen som en social 
praktik där kunskapsproduktionen utförs av en kunskapsproducent som är positions 
och situationsbestämd och därmed själv en social konstruktion.
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E d u a r d o  N a r a n j o

Chile efter den 
diktatoriska regeringen – 
ett fältarbete

Introduktion

Författarens egen forskningspraktik är central för den här artikeln. Fältarbetet på-
börjades vid den tidpunkt när general Augusto Pinochet konstitutionellt lämnade 
makten i Chile. Den återvunna demokratin var ännu inte totalt befäst i landet. 
Fragila politiska och sociala omständigheter förhindrade initialt dess konsolidering. 
Det forskningsfält jag valde att utgå ifrån hade dessutom en nära koppling till min 
personliga historia. Chile var därmed på intet sätt en neutral plats för mig, eftersom 
fragment av min egen historia hade utspelats just där. Jag var delvis en främling i en 
ny politisk, social och ekonomisk situation, men hade ett historiskt och politiskt för-
flutet i det landet. Diskussionen begränsas dock till att belysa några metodologiska 
och teoretiska frågor kring att arbeta utifrån ett nytt sociologiskt perspektiv i en 
politisk situation som kan betecknas som en övergång från diktatur till demokrati. 
Till grund för diskussionen ligger mina resultat av en undersökning av det chilenska 
jordbruket under perioden 1973-1981, som kulminerade i en doktorsavhandling, 
Den auktoritära staten och ekonomisk utveckling i Chile (Naranjo, 1997). Min me-
todologiska utgångspunkt var att tolka Chiles jordbruk ur ett nytt historiskt och 
sociologiskt perspektiv, institutionalismens angreppssätt (Naranjo, 1997, s. 88-100). 
 Sociologen Alvin W. Gouldner har i The Coming Crisis of Western Sociology (1970) 
i likhet med många andra forskare betonat det intima förhållandet mellan forskaren, 
hans/hennes forskningsmaterial och sociala teorier. Denna relation beskrivs genom 
begreppen background assumptions och domain assumptions. Det första begreppet syf-
tar på forskarens outtalade grundantaganden; det andra hänvisar till de hypoteser 
som rör specifika områden. Min forskningspraktik bär utan tvekan spår av båda. 
Min förförståelse av jordbruket i Chile formades i staden Melipilla, där jag växte upp 
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under mina första 12 år. Chiles mest produktiva och värdefullaste odlingsmarker 
finns i Melipillas omgivningar. De ägs av landets mest betydelsefulla latifundiefamil-
jer (dvs. familjer på gårdar som tidigare haft mapucheindianer och fattiga spanjorer 
som arbetskraft); vissa av dem härstammar direkt från kolonialtiden. Dessa latifun-
diers mark exploaterades emellertid på ett traditionellt sätt, vilket innebär att de ur 
ekonomisk synpunkt var improduktiva och ineffektiva samt organisationsmässigt 
irrationella. I Melipilla fick jag som barn min första politiska erfarenhet under en av 
de många ansatser som gjordes för att införa en nyliberal ekonomisk politik i Chile. 
Frågor som rör landets underutvecklade tillstånd har alltid intresserat och bekymrat 
mig. Mitt politiska engagemang tog en organiserad form under min tid som filoso-
fistudent och kanaliserades då genom en revolutionär organisation. Mina politiska 
aktiviteter under de turbulenta åren i Chile i början av 1970-talet gjorde att jag 
tvingades fly från mitt hemland, och en januaridag 1975 anlände jag till Sverige. 
 Projektets metodologiska utformning har mognat fram under långa perioder av 
funderingar, överväganden och omformuleringar. Det har inte varit en lätt uppgift 
att genomföra sociala, ekonomiska och historiska studier, och samtidigt försöka tolka 
de ekonomiska och sociala intentionerna bakom de olika dokumenten som militär-
regimen utfärdade under perioden 1973-1981. Att närma sig Chiles historia, huvud-
sakligen jordbrukets historia, på ett nytt sätt har krävt omfattande studier av olika 
slag. De klassiska böcker som jag har läst, konsulterat och reflekterat över många 
gånger rör Chiles historia, även dess agrara del.15 När jag läste dem inom ramen för 
detta projekt, hade jag emellertid det institutionella perspektivet i åtanke, dvs. hur 
bildandet av institutioner har bestämt och begränsat den ekonomiska, sociala och 
politiska utvecklingen genom historien. Min avsikt var inte att fördjupa mig i de 
klassiska verken, de har snarast tjänat som bakgrund till min studie, utan att ur ett 
nytt historiskt och sociologiskt perspektiv uppnå förståelse av och en förklaring till 
de institutionella förändringarna.
 I föreliggande text vill jag metodologiskt relatera till de olika faser jag genomgick 
för att skriva min doktorsavhandling. Texten är en metodologisk och analytisk bear-
betning av några delar i min avhandling. Jag har under den här tiden även ackumu-
lerat en ny metodologisk kunskap. Den nya kunskapen, som naturligtvis har lett till 
revision och komplettering av det gamla vetandet, förvärvades under en lång yrkes-
verksamhet som lärare vid Högskolan Kristianstad, bland annat inom metodologi 
och med inriktning mot kvalitativ metodik.
 Artikelns syfte är att belysa forskarens möjligheter och begränsningar under pro-
jektets design. Den diskuterar inte traditionella metodologiska frågor utan snarare 
hur en idé, och ett projekt, utkristalliseras genom ett problematiskt fältarbete, vil-
ket krävde många heuristiska beslut. Fältarbete kräver reflektion och samtal, och att 
lyssna på andras kommentarer. Syftet med artikeln är också att explicitgöra hur mitt 
nya historiska och sociologiska perspektiv kring Chiles historia, särskilt om landets 
jordbruk, växte fram. Min undersökning innefattade studier, analyser och förklaring-

15 Claudio Gay (1871), Teodoro Schneider (1904), Luis Correa (1938), Francisco A. Encina (1940) 
och Carlos Keller (1956).



51

ar av de stora omvandlingarna inom det chilenska jordbruket under militärregimen, 
utifrån det nya institutionella perspektivet. 

Några metodologiska problem

Både teoretisk och praktisk forskning kan, likt en Pandoras ask, bjuda på oväntade 
problem och obehagliga överraskningar. Joachim Israels utgångspunkt är ”att alla 
ting och fenomen är element i en helhet” (Israel, 1980, s. 3) eller, som filosofen 
Anaxagoras sade en gång: ”Varje stycke materia är i oändlighet delbart och, närmare 
bestämt, så att alla delarna kan göras godtyckligt små” (se Wedberg, 2003, s. 32). 
Israel skriver vidare: 

Vi kan inta olika perspektiv eller koncentrera oss på olika aspekter, eftersom vi inte kan ge totala 
eller fullständiga beskrivningar av den helhet verkligheten utgör (Israel, 1980, s. 3).

 Min metodologiska strategi för undersökningen har varit att kombinera olika 
metoder, nämligen kvalitativa ansatser såsom intervjuer, observationer, insamling, 
läsning och analys av lagar, dekret och andra officiella dokument, tidningar, tidskrifter 
och sekundärlitteratur, och en kvantitativ metod, som en enkätundersökning, dvs. en 
metodologisk triangulering. Jag är medveten om den tydliga formella distinktionen 
mellan forskningsmetod och framställningssätt, men har ändå låtit de olika meto-
derna komplettera varandra i min doktorsavhandling. Som Karl Marx uttryckte det: 

Visserligen måste framställningssättet formellt skilja sig från forskningsmetoden. Forskningen 
har att i detalj tillägna sig stoffet, analysera dess olika utvecklingsformer och uppspåra det inre 
sambandet. Först sedan detta arbete är fullbordat, kan den verkliga rörelsen tillfredsställande be-
skrivas. Lyckas detta, så att stoffets eget liv abstrakt återspeglas i framställningen, kan det komma 
att se ut som om man hade att göra med en konstruktion a priori (Marx [1867], 1981 (1), s. 13).

Under forskningsprocessen utelämnade jag frågor som rörde de politiska spänningar-
na kring maktens korridorer. Min egen personliga biografi har de facto haft betydelse 
för metodologin. Jag föddes och levde under en lång tid i det samhälle som sedan 
blev föremål för mina studier. Mitt land, liksom många andra s.k. perifera länder, led 
och lider fortfarande av problem som har sin grund i brist på utveckling, fattigdom, 
besvikelser och frustrationer, och min förståelse för vad denna problematik innebär 
är baserad på erfarenhet. Jag deltog aktivt i den politiska process som utvecklades i 
Chile mellan 1968 och 1973, även i oppositionen under militärregimens första år 
vid makten. När jag som politisk flykting bosatte mig i Sverige reflekterade jag över 
det chilenska samhället på det sätt som Niccolò Machiavelli försvarat: 

Jag vill inte [...] att det skall anses förmätet att en man av låg och ringa härkomst vågar avhandla 
och sätta upp regler för hur furstar bör regera. Ty likt landskapstecknare, vilka måste stå nere på 
slätten för att kunna betrakta bergen och andra högt belägna orter och som går upp i bergen för 
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att kunna iaktta slätterna, bör man vara furste för att rätt lära känna folkets natur och vara av 
folket för att rätt kunna förstå furstarnas karaktär (Machiavelli ([1513], 1987, s. 8).

Genom att ofrivilligt gå i exil, dvs. gå upp på berget, kunde jag på avstånd i lugn och 
ro och med större skärpa betrakta de chilenska slätterna och ängarna (dvs. folkets 
natur). I Machiavellis anda reflekterade jag över Chiles brist på ekonomisk utveck-
ling. Chile, liksom många andra latinamerikanska länder, har inte lyckats skapa en 
varaktig materiell rikedom. De ekonomiska och kulturella förklaringarna till detta 
problem är många, men ofta betonas externa orsaker, dvs. att Chile ständigt har 
utsugits av olika imperier – Spanien, England, Frankrike, USA – vilket förmodas 
ha förhindrat dess möjligheter till utveckling och tillväxt. I det chilenska samhället 
har det inte funnits någon verklig tro på den egna förmågan att skapa materiell rike-
dom. I Chile utvecklades visserligen stora poeter, till exempel Diego Dublé Urrutia, 
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, Nicanor Parra, 
Raúl Zurita, m.fl., men att chilenare producerade något stort inom andra områden 
måste anses ovanligt. Det chilenska samhället karakteriserades länge av ekonomisk 
stagnation, fattigdom, hunger, höga dödssiffror och invånarnas konstanta frustra-
tion. Den italienske filosofen Ernesto Grassi ansåg, enligt filosofen Juan Rivano, att 
Latinamerika kännetecknades av en ”världsfrånvaro”, dvs. att ”naturen verkade med 
sådan kraft att den amerikanska människans kulturella krafter obönhörligen tillintet-
gjordes” (Rivano, 1995, s. 24). 
 Min forskning var i flera avseenden av sociologisk, historisk, ekonomisk och poli-
tisk karaktär, och innefattade även en del av mina intellektuella erfarenheter. Jag har 
till exempel bedrivit filosofiska studier i Chile, vid Universidad de Chile, där jag del-
tog i olika politiska aktiviteter och i Sverige har jag studerat sociologi och ekonomisk 
historia. För att studera, begripa och förklara ett land (i detta fall Chile), ett samhälle, 
en historisk period eller en politisk situation, en institution, en social klass, etc. krävs 
enligt min mening att man kombinerar de ovan nämnda angreppssätten, inte för att 
uppnå den chilenska helheten, utan snarare för att erhålla en klarare syn på Chiles 
historiska och institutionella situation. 
 Den betydelse jag tillskrev de sociologiska, historiska, ekonomiska och politiska 
aspekterna i min undersökning följde en analytisk inriktning som bl.a. forskare som 
Karl Marx, Douglass C. North och Robert Putnam angivit; jag avsåg att utföra en ny 
institutionell analys i ett historiskt perspektiv. Även om jag behandlade den aktuella 
situationen i Chile granskade jag framför allt det chilenska jordbrukets historiska 
utveckling, eftersom jag anser att en historisk och social analys är nödvändig för 
att förstå Chiles problematik idag. De olika samhällsaktörerna är bundna till ålder-
domliga och rigida politiska och institutionella förhållanden, vilka är ett arv från det 
förflutna. Med Putnams ord är historien: 

[...] viktig därför att det som händer först (även om det i någon mening är ”slumpartat”) betingar 
det som kommer därefter. Individerna må ”välja” sina institutioner, men de väljer dem inte un-
der förhållanden som de själva har skapat, och deras val påverkar i sin tur de ramar inom vilka 
deras efterkommande väljer (Putnam [1993], 1996, s. 20). 
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Marx skrev att människan inte kan göras ”ansvarig för tillstånd, av vilka han själv är 
en social produkt, hur mycket han än strävar att höja sig över dem” (Marx [1867], 
1981 (1), s. 5).
 I Louis Bonapartes adertonde Brumaire explicitgjorde Marx de första grunderna för 
en institutionell analys, exempelvis när Marx ansåg att:  

Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnande, inte under om-
ständigheter som de själva valt utan under omständigheter som är omedelbart för handen givna 
och redan existerande. Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på de levandes 
hjärna (Marx [1852], 1981, s. l1-12). 

Marx gav dessutom på flera sätt uttryck för den institutionella konflikten inom de 
olika produktionssätten. Han framhävde den rådande motsättningen mellan pro-
duktionskrafternas utveckling och ägandeförhållandena, och följaktligen ansåg han 
att lösningen på konflikten skulle leda till framväxten av en ny institutionell ordning. 
Teorin kompletterades senare med Norths institutionella ramverk i form av samhäl-
leliga spelregler och normer samt skrivna och oskrivna lagar, vilka var viktiga för 
ländernas utveckling och tillväxt.

Undersökningens historia och process

Idén att undersöka Chile under militärregimen, i synnerhet staten och dess relation 
till en produktionssektor, föddes hos mig för länge sedan. De analytiska frågorna 
kanaliserades under olika perioder genom tre grundbegrepp: transnationaliseringen 
av produktionsprocessen, kulturens transnationalisering och den auktoritära statens 
relation till ekonomisk tillväxt och utveckling. Varje fas eller stadium i arbetet med-
förde preliminära resultat som väckte nya frågor, vilka fick mig att omformulera 
den ursprungliga forskningsidén. Vid formuleringen av idéer och vid tolkningen av 
preliminära resultat har jag tillämpat successiva angreppssätt (Sweezy [1942], 1979), 
vilket innebär (som Marx sade en gång) ”att stiga från det abstrakta till det konkreta 
är bara tänkandets sätt att tillägna sig det konkreta” (Marx [1867], 1975, s. 36), eller 
mer konkret:

Befolkningen är en abstraktion om jag t.ex. bortser från de klasser den består av. Dessa klasser är 
i sin tur ett tomt ord om jag inte känner de element de beror på, t.ex. lönearbete, kapital. Dessa 
förutsätter utbyte, arbetsfördelning, priser, etc. (Marx [1867], 1975, s. 35). 

Jag hävdar inte att de begreppsdefinitioner jag använde i studien var uttömmande och 
exakta; inte heller var mitt syfte att fastställa begreppens essens. Diskussionen om det 
universella abstrakta och det universella konkreta härrör från de sokratiska dialogerna, 
i synnerhet från Menon (Platon [ca 387 f.Kr.] 2001 (2), s. 15-64). Sokrates sökte 
exakta definitioner. För honom var till exempel den definition av duglighet som 
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Menon tillskrev kvinnan, mannen, barnet (flickor och pojkar), gamla män, fria och 
slavar, otillräcklig. Han sökte en bestämning som skulle omfatta alla dessa specifika 
dugligheter. Sokrates sade: ”Jag sökte en enda duglighet, men fann att du satt inne 
med en hel svärm!” (Platon, [ca 387 f.Kr.] 2001 (2), s. 17). Liknande problem har 
uppstått under olika historiska epoker. Inom marxismen uppstod det mellan begrep-
pen kapitalistiskt produktionssätt (universellt abstrakt) och de olika samhällsformatio-
nerna (universellt konkret). 
 Först bör jag möjligtvis nämna att den tidens sociologiska och ekonomiska be-
grepp är idéer som, förutsatt att de upplevs adekvata och begränsade, hjälper oss 
att förstå en skärva av den historiska verkligheten; vi förstår den åtminstone bättre 
än om vi inte hade dessa begrepp. Var och en har således frihet att definiera sina 
begrepp, i synnerhet deras räckvidd, på ett sätt som bäst stämmer överens med un-
dersökningens avsikter. Det kan naturligtvis alltid diskuteras hur uttömmande eller 
exakta definitioner bör vara, men det viktigaste är hur lämpliga de är för den analys 
som ska genomföras (Naranjo, 1997, s. 33). 

Den första fasen: transnationaliseringsfrågan

Den första generella idén i min undersökning rörde transnationaliseringsprocessen. 
När militärregimen tog makten antog jag att transnationella företag skulle få opti-
mala villkor för etablering. Öppnandet mot andra länder, positiv särbehandling av 
utländskt kapital, disciplinerad och billig arbetskraft samt ”stabila” politiska förhål-
landen skapade hypotetiskt gynnsamma förutsättningar för transnationellt kapital. 
De flesta forskare koncentrerade sig under 1980-talet i första hand på transnationali-
seringens fenomeniska uttryck. Mitt intresse riktades dock inte mot det transnationella 
företaget per se, utan snarare mot de nya ekonomiska, politiska och kulturella för-
hållanden som transnationaliseringsprocessen konfronterades med (Naranjo, 1990).
 Det visade sig att de transnationella företagen inte etablerade sig i Chile under mi-
litärregimens första fas 1973-81, utan först från år 1985 och framåt. Den viktigaste 
orsaken var att den första globala transnationaliseringsprocessen avstannade i början 
av 1970-talet. På grund av världsekonomins tillbakagång 1973-75, den politiska in-
stabiliteten i de perifera länderna samt utvecklingen av ny teknologi, framför allt ro-
botar, återfördes nu i stället en del av kapitalet till sina ursprungliga centra (Naranjo, 
1990).
 I denna nya politiska, ekonomiska och metodologiska situation fann jag anled-
ning att precisera den analytiska och historiska skillnaden mellan begreppen inter-
nationalisering, transnationalisering, multinationalisering och globalisering av eko-
nomin, begrepp som användes utan åtskillnad av forskarna i mitten av 1980-talet 
(Mattelart, 1976). Begreppet internationalisering hade tidigare använts på 1920-ta-
let när produktion helt förflyttades från ett land till ett annat. Termen transnationali-
sering uppkom efter andra världskriget och avsåg framför allt produktionsprocessens 
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fragmentering och utlokalisering till olika länder. Multinationalisering var inte ett 
rättvisande begrepp för att beteckna 1980-talet (den tid då det användes som mest) 
om man med det menar att flera nationella kapital slås ihop, eftersom de multina-
tionella företagen inte uppstod under den perioden. Multinationalisering är däremot 
en vanlig process idag. Begreppet globalisering, slutligen, åsyftade händelser inom 
den kulturella sfären, såsom internationell homogenisering och harmonisering, vilka 
ägde rum parallellt med manifesteringar av olika regionala kulturer (Naranjo, 1997, 
s. 55). 
 Av dessa fyra begrepp fann jag att transnationalisering var den process som bäst 
förklarade det nationella kapitalets rörelser över nationsgränserna, vilket är bakgrun-
den till att jag började intressera mig för transnationell kultur som begrepp och 
fenomen.

Den andra fasen: omprövning av imperialismen

Under nästa fas av mina studier av Chile under militärregimen fokuserade jag på den 
kulturella transnationaliseringsprocessen. Syftet var att studera hur samhället för-
ändrades när det öppnades mot andra länder, och kapital, information och handels-
varor kunde strömma fritt över gränserna. I den här fasen av forskningen ifrågasatte 
jag begreppet imperialism, till en början bara avseende den kulturella sfären. Sedan 
ville jag emellertid också pröva tanken att förkasta den externa orsaken – teorin om 
imperialism – som den enda giltiga tolkningsmodellen vid en undersökning av den 
chilenska samhällsutvecklingen. I de fortsatta studierna avfärdade jag således idén 
om en apokalyptisk kraft, som förändrar och fördärvar de politiska, sociala och pro-
duktiva förhållandena. Samhällsaktörerna kan inte endast ses som bärare av ekono-
miska kategorier och de styrs inte som marionetter av utländska intressen. Jag fann 
också motsägelserna i de flesta kulturanalyser (i ”diskursen”) under den här perioden 
anmärkningsvärda. Å ena sidan förespråkades att varje nation skulle ”bevara sin egen 
kultur”; å andra sidan uppmanades nationen att inte isolera sig utan att involvera sig 
i utvecklingen, industrialiseringen och moderniseringen (Reiffers et al. 1982, s. 39).
 Den transnationella kulturen var, enligt min uppfattning, varken selektiv, ter-
ritoriell, generationsavhängig eller social (Naranjo, 1990, s. 27); den var inte heller 
typisk för någon särskild nation, grupp eller samhällsklass. Det fanns ingen specifik 
spridningsfaktor, utan många olika samhällsfaktorer bidrog till den transnationella 
kulturens utveckling och utbredning, och den spred sig till nationerna utan hänsyn 
till deras särskilda egenskaper. Den transnationella kulturen kunde inte heller upp-
fattas som en motkultur; den förde inget ställningskrig, varken mot samhällen eller 
mot ideologier, utan strävade efter att samexistera med dessa och att vara rådande i 
namn av ”tingens naturliga ordning” (Naranjo, 1990, s. 30). Alla nationer kunde i 
någon mån delta i utformandet och uppbyggandet av den transnationella kulturen, 
även om de som var bättre utvecklade inom kommunikation och information bidrog 
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mer. Den transnationella kulturens utveckling och utkristallisering fanns i ”tingens 
natur” och var inte ett uttryck för en strävan efter dominans eller hegemoni, något 
som i stället uppstår genom interaktion mellan kapital och produktionsprocess, fi-
nans- och kommunikationssystem, fritt flöde av handelsvaror och information, kul-
turellt utbyte, etc.
 Denna fas av utarbetande och precisering av begrepp och idéer beredde vägen 
för att börja studera och analysera det chilenska samhället. Efter att ha fastslagit att 
det inte fanns något transnationellt kapital i Chile under militärregimens första pe-
riod, och även analytiskt och historiskt preciserat det ”allmänna kapitalet”, liksom de 
många kapitalens konkreta fenomeniska former, och dessutom ifrågasatt imperialis-
mens betydelse, sökte jag nya analytiska utgångspunkter för att studera Chiles socio-
ekonomiska utveckling under militärregimen (Naranjo, 1997). Det resulterade i en 
mer nyanserad och detaljerad verklighetsbild. Samtidigt förändrades min analytiska 
och sociologiska förståelse av transnationaliseringsprocessen. Jag fann att processen 
inte enbart bidrog till att ålderdomliga förhållanden bröts ned för att följas av förvir-
ring, kaos och beroende, utan att den även initierade en integrationsprocess fylld av 
möjligheter till utveckling, tillväxt och nyskapande. Internationella relationer och 
utbyten mellan centrala och perifera länder beskrevs i allmänhet som destruktiva 
fenomen som utplånade existerande politiska, sociala och produktiva förhållanden 
(Ramírez, 1956; Frank, 1967; Mattelart, 1976). Jag har i mina studier valt att be-
trakta dessa relationer som processer som präglades av integration, kreativitet samt 
utbyte av symboliska kulturella artefakter (Naranjo, 1990). 
 Därmed övergav jag de flesta myter, metaforer och idéer som brukar användas 
för att framställa och förklara politiska, ekonomiska och kulturella omständigheter i 
underutvecklade länder.

Den tredje fasen: konkretisering av forskningsfrågan

I den tredje och sista fasen utarbetade jag ett konkret forskningsprojekt med syftet att 
behandla den auktoritära regimen och den ekonomiska utvecklingen i Chile mellan 
1973 och 1989. Idén att undersöka staten och en statlig institution föddes i februari/
mars 1990, då jag konstaterade att staten bara skenbart dragit sig tillbaka under mi-
litärregimen, eftersom det endast gällde inom vissa utvalda områden. Däremot hade 
staten omformats enligt nya politiska och ekonomiska principer. Den deltog aktivt i 
den chilenska ekonomins återhämtning och nya utformning, framför allt genom sina 
egna institutioner men även genom att skapa ett adekvat institutionellt ramverk för de 
nya socioekonomiska aktörernas utveckling.
 Jag formulerade två grundhypoteser: 

1. Det fanns ett nära samband mellan den auktoritära staten och den ekonomiska 
utvecklingen. 
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2. Inom staten fanns en sammanhållen utvecklingselit som på ett avgörande sätt 
initierade strukturella förändringar.

Till en början avsåg jag att undersöka endast en institution i Chile, den 
Produktionsfrämjande Korporationen (CORFO), eftersom det var där (förutom bland 
nyliberalerna) utvecklingseliten återfanns, och eftersom korporationen spelat en 
framträdande roll i industrialiseringsprocessen och även senare i företagsprivatise-
ringarna. De konkreta resultaten av det chilenska samhällets strukturella förändring-
ar planerade jag att studera inom jordbrukssektorn, som relativt sett haft framgång.16 

Fältarbeten under en övergångsperiod: Det första 
fältarbetet

Det första undersökande arbetet i Chile sträckte sig från den 19 juni till den 10 au-
gusti 1990, vid samma period som den första demokratiska regeringen efter Salvador 
Allende installerades. Återdemokratiseringsprocessen hade påbörjats i mars, och ge-
nomförandet av mitt projekt kom att påverkas av en rad politiska tillfälligheter och 
känsliga situationer. När jag kontaktade institutionen CORFO om min planerade 
undersökning hade ledningen just gått ut med en offentlig anklagelse om obskyr 
hantering av korporationens fonder och brist på insyn i privatiseringsprocessen un-
der militärregimen. Riksdagsmannen Jaime Naranjo17 hade under en presskonferens 
uttalat liknande anklagelser. Kritiken skapade en oroande och instabil politisk situa-
tion i landet, särskilt inom krigsmakten och inom de politiska oppositionspartierna, 
och oron spred sig till CORFO:s tjänstemän. Dessa politiska omständigheter för-
svårade till en början alla externa undersökningar av institutionen, och det föreföll 
svårt, närmast omöjligt, att i detta läge intervjua tjänstemännen och studera privati-
seringsprocessen.
 För att få nödvändiga tillstånd för min undersökning tog jag personlig kontakt 
med CORFO:s minister och kabinettsekreterare, som sedan blev min permanenta 
kontaktperson. Efter flera möten fick jag slutligen tillstånd att intervjua experter om 
institutionens och tjänstemännens situation, privatiseringsprocessen och den ekono-
miska situationen i Chile, i stort. Intervjuerna, som var semistrukturerade, gav även 
värdefull information om förändringar inom jordbruket, i synnerhet fruktsektorn.18 
På institutionen CORFO fann jag material om dess historia och om jordbrukets 
utveckling och tillväxt under 1980- och 1990-talen. Jag fick även tillstånd att ta 

16 Genomförandet av denna del av arbetet möjliggjordes tack vare ett planeringsanslag från SAREC.
17 Jaime Naranjo (min bror) var medlem i Socialistpartiets centralkommitté och satt i parlamentets 

jordbrukskommission.
18 I dag kan jag anekdotiskt nämna att jag intervjuade Pinochets brorson som arbetade som expert 

inom jordbruksfrågor.
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del av korporationens interna dokument om privatiseringarna och att påföljande år 
genomföra en enkät.
 Under denna vistelse i Chile tog jag även kontakt med Nationella Jordbruksförbundet 
(SNA),19 där jag samlade material och intervjuade chefen för forskningsavdelningen 
om de viktigaste strukturella förändringarna inom jordbruket. Han föreslog att jag 
skulle läsa tidskriften El Campesino, förbundets officiella organ, för att få en inblick 
i diskussionen mellan godsägarna och staten, och mellan olika jordbruksorganisa-
tioner. 
 Jag konsulterade även vice sekreteraren på Ekonomiministeriet, och med kabi-
nettsekreterarens tillstånd intervjuade jag några av ministeriets experter, huvudsakli-
gen ekonomer. Syftet med intervjuerna var att förbereda frågorna i den kommande 
enkäten, och att erhålla information om tjänstemännen, ekonomin samt experternas 
uppfattning om vissa institutionella förändringar. Även dessa intervjuer var semi-
strukturerade.
 Den latinamerikanska samhällsvetenskapliga fakulteten (FLACSO) i Chile erbjöd 
institutionell assistans till det framtida projektet. Jag etablerade en dialog med flera 
av fakultetens forskare och höll därefter kontakt med dem som studerade liknande 
problem. På FLACSO fanns ett forskningsprogram om jordbrukets problem och där-
med fick jag tillgång till många studier och mycket material om jordbruket och dess 
strukturella omvandlingar. Jag besökte och konsulterade även andra studiecentra, 
bl.a. Centrum för samhälls- och utbildningsstudier (SUR). Där fick jag möjlighet att 
utbyta tankar om statens utveckling och agerande under militärregimen. Jag sökte 
även upp och utbytte idéer med Den agrara forskningsgruppen (GIA), vars direktör 
gav mig värdefull information om jordbrukets centrala problem, och material för att 
arbeta vidare med min frågeställning. 
 I regionen Linares deltog jag i ett par sammankomster med bönder från olika 
städer och organisationer. Detta möjliggjordes genom att jag följde med den socia-
listiske riksdagsmannen Jaime Naranjo på en rundtur i regionen. Genom att iaktta 
och samtala med bönderna konstaterade jag att vissa djupgående ekonomiska och 
kulturella förändringar hade skett på landsbygden sedan 1972, då jag senast hade 
besökt regionen. För en utomstående kanske sådana betraktelser kan synas ytliga, 
men är man välbekant med den chilenska landsbygden lägger man oundvikligen 
märke till vissa saker. Jag fann att böndernas sätt att tala och klä sig hade förändrats 
betydligt, och inte minst var deras tankar och reflektioner kring ekonomiska frågor 
nya. Detta var sannolikt ett resultat av att utbildningssystemet, liksom massmedia, i 
synnerhet radio och TV, hade förbättrats och fått ökad spridning i samband med de 
agrara reformerna, men även av böndernas egna erfarenheter under jordreformen, 
och de olika politiska processerna under de senaste decennierna. Bönderna var såle-
des samhällsaktörer under den agrara reformen. 

19 SNA grundades 1838 och ombildades 1869. Organisationen representerar framför allt godsägarnas 
intressen, särskilt de som är bosatta i den s.k. Centralzonen, vilken tidigare var Chiles jordbrukscen-
trum. Organisationens ursprungliga uppgift var att arbeta för godsägarnas bästa, och från 1960-ta-
let, när jordreformen blev aktuell, försvarade organisationen deras ifrågasatta intressen. SNA ut-
vecklade i viss mån en modern mentalitet i förhållande till de andra godsägarorganisationerna, och 
medlemmarnas verksamheter blev mer diversifierade. 
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 Efter detta inledande fältarbete, där jag samlat en mängd information via inter-
vjuer och genom att studera officiella dokument, dagstidningar, tidskrifter samt litte-
ratur rörande Taiwans och Sydkoreas erfarenheter, formulerade jag i samarbete med 
Mauricio Rojas en ansökan om forskningsanslag,20 vilken beviljades av SAREC i 
juni 1991. Under våren samma år hade jag förberett enkäten mot bakgrunden av 
CORFO:s upplysningar och rekommendationer med anledning av det spända för-
hållandet mellan krigsmakten och regeringen och tjänstemännens politiskt känsliga 
situation. Sammanfattningsvis undersöktes CORFO:s roll i Chiles utveckling ge-
nom analys av interna dokument om privatiseringarna samt genom en enkät. 

Det andra fältarbetet

Det andra fältarbetet genomfördes under tre månader hösten 1991. Undersökningens 
syften och frågeställningar var nu mer preciserade: jag skulle 1) genomföra enkä-
ten på den statliga institutionen CORFO, 2) ta del av sådan dokumentation som 
var nödvändig för att pröva projektets huvudsakliga frågeställningar, vilka i början 
rörde den komplexa relationen mellan statsapparaten och privatiseringsprocessen, men 
senare utvecklades till frågorna hur är det då möjligt att förklara Chiles ekonomiska 
omvandling under militärregimen? Hur kan man förklara den radikala förändringen av 
det chilenska jordbruket? Detta projekt har, troligtvis i högre grad än de flesta andra 
projekt, påverkats av olika politiska omständigheter, och följaktligen har återkom-
mande revideringar av forskningsstrategin varit nödvändiga. Eftersom forskaren har 
stor makt över sitt forskningsområde och de snabba förändringarna av strategi och 
taktik, är det viktigt att redovisa vilka förhållanden som påverkat arbetets inriktning 
och genomförande. 
 När jag anlände till Chile för att inleda enkätundersökningen och genom CORFO 
samla in material angående privatiseringsprocessen, tvingades jag snart konstatera att 
den politiska situationen var komplexare och ömtåligare än jag hade förutsett. På 
grund av det spända politiska förhållandet mellan krigsmakten och den demokra-
tiska regeringen var CORFO mycket restriktivt med att lämna ut interna doku-
ment om privatiseringarna, och jag fick således inte tillgång till dem. Dessa omstän-
digheter föranledde en ändrad strategi, och jag bestämde mig därför för att utföra 
enkätundersökningen på andra institutioner, nämligen Byrån för tekniskt samarbete 
(SERCOTEC), Centrum för naturresursundersökningar (CIREN), Institutet för fiske-
rifrämjande (IFOP) samt Exportrådet (PRO-CHILE). 
 Under tiden jag genomförde undersökningen på CORFO ansökte jag om tillstånd 
för att genomföra enkäten på de andra institutionerna. I vissa fall krävdes en lång 
övertalningsprocess. Förhandlingar fordrade en utförlig presentation av forskaren, 
projektet och den institution som stod bakom det – i detta fall Sociologiska institu-
tionen vid Lunds universitet. Jag tog kontakt med ledningen för alla institutioner. 
20 Mauricio Rojas var då verksam som docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet.
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Vid en av institutionerna (PRO-CHILE) gavs tillståndet av en chef på mellannivå, 
ett administrativt misstag som medförde att enkäten stoppades då den anlände till 
den juridiska sektionen. Man ansåg att enkäten var av politisk karaktär och därmed 
krävdes tillstånd från den berörda ministern. Detta ledde till nya samtal med be-
rörda parter och efter att personligen ha framfört mina argument till direktören, gav 
denne tillstånd för att fortsätta med undersökningen. Endast SERCOTEC vägrade 
delta, med motiveringen att enkäten helt klart var politisk och skulle skapa oro bland 
tjänstemännen. Just denna institution hade varit av stor vikt för stödprogrammet för 
småföretagarna, särskilt inom industrisektorn. 
 Jag tvingades därmed återigen att omarbeta min forskningsstrategi. För att kom-
pensera för SERCOTEC:s vägran att delta måste jag utnyttja andra institutioner 
som, även om de inte hade samma kvaliteter och var av samma karaktär, hade spelat 
en viktig roll under den ekonomiska återhämtningen. De nya institutioner som in-
förlivades i studien var Chiles statsbank (BECH) och Skogsinstitutet (INFOR). Chiles 
statsbank visade sig vara ett utmärkt val, eftersom det under undersökningens gång 
blev uppenbart att banken genom statsapparatens omstrukturering delvis övertagit 
funktioner från de traditionella institutionerna. Dessutom hade jag varit anställd 
i den här banken under perioden 1968-1974, och hade utmärkta kontakter med 
några av de anställda, varav en del hade uppnått chefspositioner. INFOR har spelat, 
och spelar fortfarande, en viktig roll inom skogsområdet.

Enkätens genomförande

Enkäten riktade sig främst till institutionernas experter, direktörer, föreståndare och 
chefer. I de fall experter saknades – vilket till exempel till viss del gällde Chiles stats-
bank (BECH) – besvarades frågorna av tjänstemän på kreditavdelningen, chefer och 
direktörer. Syftet med enkäten var att genom institutionerna få kunskap om statsap-
paratens modernisering, rationalisering, professionalisering och effektivisering, men 
även om institutionernas nya rutiner och ideologiska positioner.
 Enkäten var utformad som ett frågeformulär och hade slutna frågor, med un-
dantag för den sista frågan som hade en rad olika svarsalternativ och därmed tillät 
ett friare svar. Enkätformuläret innehöll frågor rörande sociala bakgrundsvariabler, 
såsom kön, uppväxtmiljö, ålder, utbildning, arbetserfarenhet, etc., men även frå-
gor i anslutning till undersökningens huvudtema, ”offentlig förvaltning”, ingick. 
Enkätformulären överlämnades personligen, men svar skulle lämnas först efter ett 
par dagar för att ge respondenten möjlighet att besvara enkäten i lugn och ro. Det 
vanligare tillvägagångssättet, att skicka enkäter per post och sedan invänta svar i 
brevlådan, fanns det i och för sig metodologiskt vägande skäl för. Man bör dock 
betänka den kulturella kontexten för en undersökning av detta slag. I vissa offentliga 
miljöer, till exempel svenska myndigheter, uppfattas information till forskare, inklu-
sive besvarande av enkäter, som en del av myndighetens rutinmässiga plikter (Sahlin, 
1996, s. 41-56). I Chile är det annorlunda. Myndigheter och organisationer har inte 
varit särskilt hårt ansatta av forskare, vilket har kulturella, ekonomiska och historiska 
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förklaringar. Det är först på senare tid som forskning om offentliga institutioner fått 
anslag, och som man börjat använda enkäter och intervjuer för att inhämta kunskap, 
vilket har samband med sociologins sena utveckling och etablering i landet. Det är 
dessutom ganska troligt att en postenkät i Chile slutligen hamnar i papperskorgen.
 Överlämnandet av enkäten var av både formell och informell karaktär. Den 
formella delen innefattade dels en presentation av forskaren, av projektet och syftet 
med undersökningen, dels en betoning av undersökningens vikt och nödvändigheten 
av att man deltog i den. Under det formella skedet var jag mycket tydlig och enhetlig 
i kommunikationen. I den informella delen var däremot alla slags improvisationer 
möjliga och en rad teman togs upp; i synnerhet visade man intresse för att diskutera 
det svenska samhällets kultur och ekonomi. Såväl den formella som den informella 
delen av kommunikationen förutsatte att jag fångade intervjupersonernas uppmärk-
samhet och intresse. Samtalen avslutades med att de intervjuade verifierade om de 
accepterade enkäten eller avvisade den.
 Enkätsvaren bearbetades under 1992, och resultaten presenterades året därpå i en 
rapport, men i avhandlingen (1997) redovisades inte dessa i detalj. Undersökningen 
försåg mig med avgörande information om personalens sociala sammansättning och 
yrkesutbildning, om förändringar av institutionernas ordning och strukturer samt 
om skillnaden mellan moderna och traditionella institutioner. Enkäterna var också 
en viktig del av undersökningens vidare utveckling; utan dem hade det varit omöjligt 
att förklara omvandlingen av statsapparaten, och hur en ny institutionell ram skapa-
des. De bidrog till att jag kunde avfärda vissa idéer som varit väl förankrade i den 
akademiska forskningen och i den allmänna opinionen i Chile. Exempelvis, alltse-
dan Max Weber år 1904-05 publicerade Den protestantiska etiken och kapitalismens 
anda har hans verk präglat uppfattningen om de katolska ländernas ekonomiska 
och byråkratiska utveckling och tillväxt. Enligt Weber föredrar katolikerna huma-
nistiska yrken framför arbeten inom industri och handel, vilket förklarar deras ringa 
deltagande i det kapitalistiska livet (Weber [1904-5], 1990, s. 18-19), medan pro-
testanternas ”utomvärldslighet, asketism och kyrkliga fromhet” tvärtom visat sig ha 
ett ”inre släktskap” med ”kapitalistisk förvärvsverksamhet” (Weber [1904-5], 1990, 
s. 20). Trots avsaknaden av empiriska bevis har denna idé fortlevt, åtminstone i de 
katolska länderna och i synnerhet i Chile. Dock räckte enkätundersökningen inte till 
för att nå en förståelse av statens och samhällets komplicerade strukturomvandlingar 
(Naranjo, 1993).21 Av den anledningen styrdes undersökningens fokus mot att stu-
dera en produktionssektor, nämligen jordbruket. 
 Fältarbetet innefattade även insamling av dokument och litteratur. På Nationella 
kongressbiblioteket fick jag tillgång till lagen om jordreformen och alla förändringar 
av denna, liksom de viktigaste dekretlagarna för jordbruket, vilka utfärdats av mili-
tärregimen. För att kunna följa diskussionen mellan militärregimen och godsägarnas 
organisationer kopierade jag alla ledarsidor, nyhetsartiklar och reportage i dagstid-
ningen El Mercurio och tidskriften El Campesino som handlade om jordbruket, och 
som publicerats mellan september 1973 och februari 1990.

21 Eduardo Naranjo (1993). Här redovisas resultaten av enkätbearbetningen något utförligare.
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 På FLACSO deltog jag i en kurs och fem seminarier om staten i Latinamerika, 
som hölls av sociologen Enzo Falleto. På ett av seminarierna fick jag möjlighet att 
presentera mina idéer om den chilenska statens utveckling och Webers teori om 
religionens betydelse för kapitalistisk utveckling. Några av de idéer och angreppssätt 
som avhandlades där och på seminarier vid sociologiska institutionen i Lund, och 
som handlade om Latinamerika och tredje världen, omarbetades och vidareutveckla-
des i min avhandling.

Det tredje fältarbetet

Då jag försökte utarbeta en teori och en ny förklaringsmodell för den typ av stat som 
växt fram i Latinamerika i allmänhet och i Chile i synnerhet, förkastade jag idén om 
att en kapitalistisk stat uppstod efter självständigheten 1818, vilket är en vedertagen 
och icke problematiserad föreställning bland samhällsvetare och forskare i Chile. Jag 
kom istället fram till att det fanns två olika statstyper: en merkantilistisk stat och en 
plundrarstat, vilka konkurrerat och växelvis dominerat och bestämt den politiska, 
sociala och ekonomiska scenen i Latinamerika. I Chile har emellertid den merkanti-
listiska staten dominerat genom historien.
 Den merkantilistiska staten avskaffades i och med att militärregimen grep mak-
ten, och i dess ställe växte en auktoritär utvecklingsstat av kapitalistiskt slag fram, med 
en stark betoning på nyliberal politik och ett exportlett näringsliv. Denna stat karakteri-
serades allmänt av en önskan att omstöpa det chilenska samhället genom att grunda 
en ny institutionell ordning och ge en ny kapitalistisk utformning åt den materiella 
bas som det inhemska produktionssystemet vilade på. Den nya staten känneteck-
nades även av att både en civil och en militär elit växte fram, båda med kapacitet att 
omvandla statsapparatens struktur, sammansättning och verksamhet. 
 Ett av de viktigaste målen för den nya staten var att uppnå en högre grad av mo-
dernisering, rationalisering och professionalisering. Andra viktiga mål var följande: 
1) att den privata sektorn och inte staten hädanefter skulle utveckla ny produktion 
och skapa arbetstillfällen, 2) att ersätta den merkantilistiska mentaliteten med en 
som var kapitalistisk och modern, 3) att relationerna mellan staten och de olika pro-
duktionsfaktorerna skulle styras av marknadsprinciper, och 4) att skydda rätten till 
”effektiv egendom”. För att uppnå dessa mål måste den framväxande eliten föra en 
hård ideologisk kamp mot de ”merkantilistiska klasserna”, vilka motsatte sig föränd-
ringar av de politiska, sociala och produktiva förhållandena.
 Mot bakgrunden av den nya sociologiska och historiska distinktionen mellan två 
typer av stater i Latinamerika samt arbetet Den auktoritära staten och ekonomisk ut-
veckling (Naranjo, 1993), reste jag än en gång till Chile för att slutföra undersökning-
en. Jag hade vid den tiden preciserat ett antal aspekter rörande jordbrukets omvand-
ling, som jag nu ville belysa närmare. Under vintern och våren 1993 hade jag, som 
tidigare nämnts, studerat jordbruket som ett konkret och enhetligt forskningsom-
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råde genom historisk och analytisk läsning av ledarsidor, debatter, nyhetsartiklar och 
intervjuer publicerade i El Mercurio och El Campesino 1973-1990. Under läsandets 
gång växte ett antal teman fram som väsentliga aspekter av jordbrukspolitiken under 
militärregimen, vilka sedan vidareutvecklades i avhandlingens empiriska delar, till 
exempel:

1. Den sköra alliansen mellan godsägare och industriidkare bryts. 

2. En hård ideologisk kamp mellan nyliberaler och godsägare inleds. 

3. Ingen agrar motreform genomförs.

4. Staten blandar sig i det ekonomiska livet.

5. Institutioner som har ansvar för jordbruksfrågor omvandlas.

6. En ny institutionell ordning växer fram.

7. Staten behåller en autonomi gentemot den dominerande merkantila klassen.

8. Småbrukarna får stöd. 

9. Nyliberalerna strävar efter att förändra landsbygdens sociala och kulturella förhål-
landen och produktionsförhållanden.

För en allsidig belysning av dessa nio punkter var materialet som fanns att tillgå i 
El Mercurio och El Campesino otillräckligt. En nyanserad utvärdering och uppfölj-
ning av militärregimens ekonomiska politik och de sociala och institutionella för-
ändringarna var omöjlig utifrån enbart dessa två pressorgan. El Mercurio grundades 
1827 och är därmed Chiles äldsta dagstidning.22 Den ägs sedan år 1900 av Agustín 
Edwards Eastmans ekonomiska grupp, som bildades i slutet av 1800-talet, och har 
haft stort politiskt inflytande genom sina massmedier. El Mercurio tog på sig den 
ideologiska uppgiften att se till den dominerande klassens intressen och har varit en 
ivrig anhängare och förespråkare för ekonomisk liberalism. El Campesino hette från 
början Boletín och grundades den 16 oktober 1869. Tidskriften har ända sedan star-
ten representerat godsägarnas intressen.
 Under det tredje och sista fältarbetet, vilket genomfördes mellan den 8 juni och 
28 juli 1993, kompletterades det insamlade press-, arkiv- och biblioteksmaterialet. 
Bland annat gick jag nu igenom artiklar ur tidskrifterna El Mensaje och HOY från 
september 1973 respektive 1977, till januari 1990. El Mensaje grundades i oktober 
1951 av Jesuitorden, som då började delta aktivt i den politiska och sociala debatten 
i Chile. HOY avspeglar de kristdemokratiska idéerna och grundades 1977.23 Utifrån 
de nya informationskällorna kunde jag granska och verifiera den information jag 
fått från de första källorna. Både Mensaje och HOY fungerade som språkrör för den 
politiska oppositionen; de var motståndare till den nyliberala ekonomiska modellen 
och kritiska mot militärregimen. 

22 Manuel Rivadeneira grundade tidningen i staden Valparaíso den 12 september 1827. Huvudkon-
toret flyttades till Santiago den 1 juni år 1900, då Edwardsgruppen tog över den.

23 HOY övertog redaktionsledningen från tidskriften Ercilla, när denna, år 1977, köptes upp av det 
ekonomiska konglomeratet Cruzat-Larraín.
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 Min studie Den auktoritära staten och ekonomisk utveckling trycktes i Chile 
och spreds till politiker, akademiker, forskare och experter på CEPAL, FLACSO, 
Universidad de Chile, CORFO och CIREN. Med dessa personer diskuterade jag 
vid flera tillfällen studiens innehåll och premisser samt implikationer av dess per-
spektiv. De teman som främst blev föremål för diskussion var de två statstyperna i 
Latinamerika, de weberianska teorierna om katolsk respektive protestantisk ekono-
misk kultur, karakteriseringen av militärregimen och statens autonomi under denna 
regim.
 Under det här fältarbetet besökte jag och konsulterade jordbruksministeriet, där 
jag utbytte synpunkter med departementschefen och de högre tjänstemännen; till 
slut fick jag också tillgång till statistik och de offentliga studier som genomförts före, 
under och efter militärregimen. Vidare besökte jag, tillsammans med Jaime Naranjo, 
på nytt den sjätte regionen och städerna Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre och 
Yerbas Buenas, och deltog i ett par sammankomster med bönder. 
 Underlaget för de undersökta institutionernas historik var inte fullständigt, varför 
jag återvände till dem för att samla in kompletterande uppgifter. Vidare diskuterade 
jag de preliminära enkätresultaten, liksom vissa centrala idéer i avhandlingen, med 
några experter. Jag tog även del av information från officiella källor vid alla besökta 
institutioner, för att kunna jämföra denna med den information jag fått genom se-
kundära källor. 
 Efter detta fältarbete återvände jag till Sverige där jag fortsatte att analysera och 
utvärdera det insamlade materialet, varefter de första resultaten ventilerades på en 
rad arbetsseminarier.

Idéns konkretisering

Den 6 juni 1997 försvarade jag min doktorsavhandling – Den auktoritära staten och 
ekonomisk utveckling i Chile – vid Lunds universitet, Sociologiska institutionen. Att 
konkretisera projektets idé krävde lång tid. Olika faktorer motarbetade dess full-
bordan. Idéns utkristallisering antog olika tankefigurer. Först ville jag, som redan 
nämnts, studera globaliseringsprocessen. Vid den tiden – 1990-talet – definierades 
det fenomenet som ”Coca-Cola-kultur”, ”kulturimperialism”, ”amerikanisering” el-
ler ”transnationalisering” (Naranjo, 1990, s. 9). Efter en arkeologisk, analytisk och 
metodologisk reflektion/diskussion valde jag det sistnämnda begreppet.24 

24 År 1990 publicerade jag forskningsrapporten Begreppet transnationell kultur sett ur tredje världens 
synvinkel.
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Ett nytt sociologiskt perspektiv växte fram

Mitt forskningsprojekt var i viss mån föranlett av ett missnöje med tidigare historiska 
och sociologiska studier om Chiles ekonomiska utveckling och tillväxt. Generation 
efter generation av ungdomar konstaterade till sin förvåning att de produktions-
förhållanden och sociala villkor som i allmänhet rådde inom jordbruket inte hade 
förändrats sedan kolonialtiden, och att den gamla markägandesstrukturen fortfa-
rande levde kvar. I Chile var det inte framgångarna utan misslyckandena inom de 
produktiva sektorerna som hade gett upphov till en komplicerad sammansättning 
av institutioner och intressegrupper. Dessa motsatte sig våldsamt de strukturella för-
ändringar som krävdes för att få till stånd en ny utvecklingsprocess av de produktiva 
och sociala krafterna. 
 På 1990-talet hade jag inspirerande och produktiva diskussioner med några 
forskare vid Sociologiska institutionen angående den vetenskapliga metoden.25 
Diskussionerna kretsade framför allt kring konflikten mellan deduktiva eller induk-
tiva hypoteser. Jag föredrog induktiva förklaringsmodeller, eftersom jag ansåg att 
de deduktiva hypoteserna förutsåg svar på vetenskapliga frågeställningar. Dessa dis-
kussioner tydliggjorde dock sambandet mellan empiri och teori; metoden i sig är 
inte enbart ett instrument eller verktyg för att undersöka ett samhällsfenomen, utan 
genom metoden kan även filosofiska frågor beträffande olika diskurser behandlas. 
Vetenskapliga paradoxer dyker ständigt upp, och kommer alltid att dyka upp, så 
länge vi söker sanningen (Thurén, 2007). Sanningen finns där, men det är vi som 
måste lyfta fram den. Först och främst ville jag bryta med traditionella förklaringar 
om Chiles och övriga Latinamerikas historia. För detta krävdes en metodologisk och 
analytisk omläsning av klassiska texter. Böckerna behövde återigen läsas och studeras 
ur det nya perspektivet. 
 Vad gäller Latinamerika dominerade fyra förklaringsmodeller den debatt som 
fördes om dess brist på utveckling under 1950- och 1960-talen, nämligen de struk-
turalistiska, marxistiska och monetaristiska perspektiven samt moderniseringsteo-
rin. Kort sagt handlade det om fyra synsätt som avsevärt skilde sig åt beträffande 
grundvalar, förklaringar, och socioekonomiska åtgärder för att komma till rätta med 
detta problem. Den strukturalistiska modellen undersökte orsakerna till under-
utveckling ur ett globalt perspektiv. Problemet utgjordes, enligt strukturalisterna, 
till viss del av världsekonomin, och bristen på utveckling berodde inte på att vissa 
förutsättningar för utveckling saknades. Den marxistiska modellen karakteriserade 
underutveckling som tillväxt utan utveckling: instabil, ojämlik, beroende, och med 
stora sociala skillnader. Monetarismen förklarade underutveckling med att penning-
mängden var för stor, vilket i sin tur berodde på att de offentliga utgifterna var för 
stora. Moderniseringsteorin betonade bristen på moderniseringsfaktorer i samhället. 
Traditionella förhållanden, avsaknaden av marknader, och oförmågan att fatta be-

25 Dåvarande docenter: Staffan Lindberg och Göran Djurfeldt; dåvarande doktorander: Ingrid Sahlin, 
Enrique Pérez, Alicia Frete, Sergio Cuadra, Marta Cuesta, Jorge Angel, Ximena Narea och Thomas 
Knoll. 
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slut, var exempel på faktorer, hävdade denna teori, som bidrog till att utveckling inte 
kom till stånd. 
 I Chile konkurrerade dock endast tre av dessa fyra förklaringsmodeller, nämligen 
den strukturalistiska, den marxistiska och den monetaristisk-nyliberala. I den chilen-
ska strukturalistiska argumentationen härleddes underutveckling till: 

[…] två viktiga historiska omständigheter. Den första sträcker sig tillbaka till kolonialtiden och 
innefattar de precolombianska kulturerna. Den andra är det stora utländska inflytande som 
Chile upplevde från och med andra hälften av 1800-talet, då landet helt införlivades i det nya 
internationella ekonomiska systemet. Därför kan man urskilja två stora perioder: den merkanti-
listiska, 1500-1750, och liberalismen, 1750-1950 (Sunkel & Paz, 1970, s. 4). 

Denna idéströmning förordade strukturella förändringar inom det inhemska kapi-
talistiska systemet och ville omdefiniera relationerna med utlandet, men hade inget 
emot industrialisering genom transnationellt kapital. Staten skulle spela den vikti-
gaste rollen då det gällde att genomföra strukturella förändringar och öka den natio-
nella välfärden. 
 Inom den marxistiska modellen konkurrerade två förklaringsmodeller, dels den 
som grundats av Kommunistpartiet och dels den som de revolutionära organisa-
tionerna stod för. Skillnaden mellan dem bestod huvudsakligen i att den förra de-
finierade det chilenska samhället som feodalt, medan de senare ansåg att Chile var 
ett kapitalistiskt samhälle. Kommunistpartiets marxistiska förklaringsmodell gick 
kort sagt ut på att det var nödvändigt att bryta med feodalismen och genomföra 
den demokratisk-borgerliga revolutionen, det vill säga, man behövde skapa en al-
lians mellan proletariatet och bourgeoisien för att kämpa mot de feodala kvarlevorna 
(Ramírez, 1956, s. 26). Den andra förklaringsmodellen menade att bristen på ut-
veckling till stor del var ”en historisk produkt av den tidigare och den nuvarande 
ekonomin, och av andra relationer mellan de underutvecklade satelliterna och de 
utvecklade metropolländerna” (Frank [1969], 1973, s. 22). Man hävdade således 
att det var nödvändigt att bryta med det inhemska kapitalistiska systemet, liksom 
med det kapitalistiska världssystemet, för att få ekonomisk utveckling till stånd. I 
Sovjetunionens spår tillskrev den marxistiska modellen staten en framträdande roll 
i de sociala förändringarna, och det var staten och inte konsumenterna som skulle 
bestämma vad som skulle produceras (Frank [1969], 1973, s. 339). 
 Den monetaristisk-nyliberala förklaringsmodellen utgick från att den chilenska 
ekonomin hade utvecklats mycket långsamt sedan 1930-talet. Betecknande för den-
na utveckling, eller brist på utveckling, var ”en växande och kvävande etatism som 
med sin närsynthet har skapat en ond cirkel av stagnation-etatism. Från slutet av 
1930-talet har Chile lagt tonvikten på statlig intervention, som man trott ska lösa 
tillväxtkrisen” (De Castro (red.) [1973], 1992, s. 29). Denna linje betonade ”en om-
fattande industriprotektionism för att införa importsubstitutioner”, vilket innebar 
ett svek gentemot jordbruket (De Castro (red.) [1973], 1992, s. 32). Nyliberalerna 
ansåg inte att staten skulle avstå helt från att blanda sig i ekonomin, utan ”tvärtom 
menar vi att staten har huvudansvaret för det ekonomiska systemet, och att fastställa 
globala mål” (De Castro (red.) [1973], 1992, s. 33). Nyliberalismen förespråkade 
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att förbindelserna med världsekonomin skulle fördjupas och utländska investeringar 
främjas, eftersom dessa bidrog med kapital och teknologi. 
 De strukturalistiska och marxistiska skolorna ansåg att perioden från 1830 och 
fram till krisen 1930 var frihandelsvänlig och präglades av en hög grad av integration 
i världsekonomin, och att den ekonomiska utvecklingen därför var ryggradslös och 
misslyckad. 1930-talets kris sågs som ett brott mot den liberala ekonomiska politi-
ken eftersom också banden med världsekonomin försvagades. I denna situation var 
det möjligt att genomföra en industrialiseringsprocess. Genom denna verklighets-
analys upphöjdes statens avsiktliga inblandning i ekonomin till dogm, inkluderande 
en forcerad och beskyddad industrialisering, överföring av viktiga resurser från jord-
brukssektorn till industrin, misstänksamhet mot utrikeshandeln, nödvändigheten att 
bryta med världsekonomin, prisregleringar, etc.
 Många har hävdat att utvecklingsteorierna har vederlagts och är döda idag 
(Gunnarsson, 1983; Lundahl & Södersten, 1979; De Vylder, 2002; Gunnarsson & 
Rojas, 2008). Denna dödförklaring innebär dock inte att problemen associerade med 
underutveckling har övervunnits; trots att man i vissa fall kan iaktta vissa förbätt-
ringar av de makroekonomiska indikatorerna, har de i vissa fall tvärtom förvärrats. 
De grundläggande frågorna kring underutveckling är fortfarande inte lösta. I min 
avhandling stod problemen med underutveckling och ekonomisk tillväxt i fokus. Jag 
delade inte de nämnda förklaringsmodellernas synsätt, utan sökte istället finna en 
annan förklaring på de svårigheter som i synnerhet Chile upplevt i sin utvecklings-
process. Det faktum att jag inte accepterar de nämnda teoriernas ståndpunkter inne-
bär inte att de är oanvändbara för en förståelse av det chilenska samhället. Varje teori 
har bidragit till att avslöja frånvaron av vissa element i utvecklingen och har tillfört 
nya aspekter i samhällsanalysen, men de har inte räckt till för att förstå och förklara 
landets kroniska tillstånd av underutveckling (Naranjo, 1997). Under senare tid har 
dock några av de latinamerikanska länderna, nämligen Peru, Colombia, Venezuela, 
Brasilien, Mexiko, Argentina och även Chile, ändå uppnått tillväxt och ekonomisk 
utveckling, trots att de i hög grad är integrerade i världsekonomin och har en påtaglig 
närvaro av transnationellt kapital. 

Teorin explicitgjordes

Ända sedan mitten av förra århundradet har Chile kämpat för att slå sig fri från 
underutvecklingens bojor. Den externa förklaringen till brist på utveckling – teo-
rin om imperialism – har varit framträdande och nått stor acceptans i intellektuella 
kretsar som en förklaring på fenomenet underutveckling. Men imperialism har inte 
kunnat förklara de historiska problemen. Imperialismen – den spanska, engelska, 
franska eller nordamerikanska – ger inte en heltäckande förklaring till det chilenska 
samhällets stagnation. Denna typ av argument har endast avslöjat en viss okunnighet 
om det chilenska samhällets verkliga socioekonomiska historia. Jag ifrågasätter inte 
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att de asymmetriska internationella relationerna finns kvar, men jag anser att man 
behöver studera de faktorer som upprätthåller denna asymmetri och de former den 
uttrycks i, för att fastställa vilket inflytande den haft på Chiles ekonomiska och insti-
tutionella öde. De härskande klasserna och politikerna grundade en rad ineffektiva 
institutioner, som slutligen förde landet till socioekonomisk stagnation. 
 Såväl gårdagens som dagens chilenska samhälle är komplext, vilket gör det omöj-
ligt att förstå och förklara med en enda teori som utgångspunkt. Trots att jag var 
medveten om denna begränsning, tillämpade jag i mitt arbete framför allt den insti-
tutionella förklaringsmodellen (vars främste förespråkare och försvarare var Douglass 
C. North) för att förstå den ekonomiska utvecklingen under militärregimen. Jag hade 
dock inte för avsikt att använda endast denna teori. I ett brett spektrum av möjlighe-
ter var denna en av många, och liksom alla andra måste den dessutom kunna falsifie-
ras. I mitt arbete användes, i Webers anda, även idealtyper; anspråken var inte högre 
än så – det skulle vara absurt att söka en strikt överensstämmelse med verkligheten. 
Begreppet ”institutionella orsaker” täcker ett bredare spektrum av socioekonomiska 
fenomen än vad man vanligtvis är van vid. Den institutionella förklaringsmodellen 
är visserligen gammal, men har av North väckts till liv igen (Naranjo, 1997). 
 På 1990-talet öppnade ett nytt analys- och forskningsområde för tolkningar av 
stora socioekonomiska omvandlingar. Utvecklings- och tillväxtfrågorna vilade och 
vilar fortfarande inte enbart på ekonomiska förklaringar, utan även kulturella, poli-
tiska, religiösa och sociala faktorer och omständigheter ingår, liksom egendomsför-
hållanden. Denna strömning fanns inom vad som brukar kallas ny institutionalism. 
Dess största företrädare var, som redan nämnts, Douglass C. North,26 som fäste upp-
märksamheten på samspelet mellan ekonomi och politik. Eftersom de formella insti-
tutionerna (såsom lagar) bestäms av det politiska systemet, var det viktigt att förstå 
drivkrafterna bakom politiska beslut.
 Frågan om staten skall delta i det ekonomiska livet är gammal och går tillbaka 
till den merkantilistiska perioden. Nyliberalismen hyste en teoretisk och praktisk 
skepsis mot staten, som förmodades skapa ineffektiva institutioner och förhindra att 
produktiva resurser organiserades ändamålsenligt. Den nya institutionalismen däre-
mot, såg och ser staten som central i skapandet av institutionella regler, i synnerhet 
på marknaden. Den nya institutionalismen var överens med den neoklassiska teorin 
och strävade endast efter att komplettera den. Denna neoklassiska institutionalism 
störs dock inte av statens närvaro i det ekonomiska livet, vilket ju Friedmans neoklas-
siska monetarism öppet deklarerade. Institutionalismen negligerade inte historien 
på samma sätt som den klassiska och den neoklassiska teorin. North hävdade att 
historien var viktig: 

[…] inte bara för att vi kan lära oss det förflutna genom de institutioner som finns i ett sam-
hälle. Dagens och morgondagens beslut formas av det förflutna. Och det förflutna kan endast 
bli begripligt om man ser det som en framställning av institutionell utveckling (North, [1990], 
1993, s. 12). 

26 North utvecklade en del av teorin om den nya institutionalismen tillsammans med Robert Thomas, 
särskilt i boken Västerlandets uppgång (1993).
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I det förflutna återfinns förklaringen till institutioners uppkomst och utveckling, 
till exempel den gradvisa förändringen av äganderätten. North tillmäter den poli-
tiska tolkningen stor betydelse i sin analys, samtidigt som han betonar interaktionen 
mellan politik och ekonomi. Det kan sägas att medan Marx i sista hand fann för-
klaringen inom den ekonomiska sfären, uppdagade North den inom det politiska 
området, även om Marx inte bortsåg från den politiska överbyggnaden i sin analys 
och tolkning av det kapitalistiska systemet (Naranjo, 1997). 
 Norths argument var relativt enkelt: nyckeln till tillväxt står att finna i en effektiv 
ekonomisk organisation. Denna hypotes innefattar att det måste upprättas en insti-
tutionell ram och en ägandestruktur som förmår kanalisera de individuella ekono-
miska krafterna till verksamheter som kan generera vinster. Frånvaron av äganderätt 
hämmar kanaliseringen av användandet av privata resurser i syfte att erhålla sociala 
förmåner. Om de privata kostnaderna är större än de privata förmånerna känner sig 
inte individerna motiverade att genomföra investeringar. North ansåg att institutio-
nella faktorer såsom äganderätt, innovationer, stordriftsfördelar, utbildning, kapi-
talackumulation, etc. gav den ekonomiska tillväxten. Den viktigaste distinktionen 
mellan samhällen som genomgår tillväxt respektive upplever stagnation var, enligt 
denna teori, den explicita specificeringen av äganderätten (Naranjo, 1997). 
 North och Thomas arbetade med två begrepp – tillväxt och stagnation (North & 
Thomas [1973], 1993). Stagnation innebär att individerna inte stimuleras att ägna 
sina krafter åt verksamheter som medför ekonomisk tillväxt. För att ekonomisk till-
växt ska komma till stånd i ett land är det enligt North och Thomas tillräckligt att 
en del av befolkningen är ambitiös. Tillväxt kan emellertid endast uppnås genom en 
specificering av äganderätten. Det är endast staten som kan garantera en äganderätt 
som möjliggör en effektivare marknadsutveckling. Staten är helt enkelt en organisa-
tion som erbjuder rättvisa och skydd i utbyte mot inkomster, och för att undvika en 
ojämlik fördelning av kostnaderna för rättsväsende och försvar är skatten obligato-
risk. Staten monopoliserar definitionen och tillämpningen av rätten att äga resurser 
och ger tillstånd till överlåtelser av dessa tillgångar (Naranjo, 1997).

Nya begrepp växte fram under forskningsprocessen 

Under min undersökningsprocess upplevde jag ett epistemologiskt avbrott. Gamla 
begrepp analyserades ur ett nytt historiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, vilket 
innebar att begreppen omdefinierades och ett nytt innehåll och en ny räckvidd ska-
pades. Viktigt att poängtera är att de begreppsdefinitioner som genomfördes i mitt 
projekt (vilket redan påpekats) inte gör anspråk på att vara uttömmande eller exakta; 
inte heller eftersträvade jag att fastställa begreppens essens. Diskussionen om det 
universellt abstrakta och det universellt konkreta härrör från de sokratiska dialogerna, 
särskilt från Menon (Platon [ca 387 f.Kr.] 2001 (2)). De sociologiska och ekono-
miska begreppen är koncept som, förutsatt att de är begränsade, väldefinierade och 
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adekvata, hjälper oss att skapa sammanhang och ordning i ett fragment av den so-
ciohistoriska verkligheten; vi begriper den åtminstone bättre än om vi inte hade 
dessa koncept. Det kan alltid diskuteras hur kompletta eller exakta definitioner bör 
vara, men det viktigaste är hur lämpliga de är för den studie och den analys som ska 
genomföras (Naranjo, 1997). 
 Efter en lång period av studier, reflektioner, omtestningar, funderingar, övervä-
ganden och omformuleringar kom jag fram till fyra nyckelbegrepp i min studie, 
nämligen merkantilism, auktoritär stat, statens autonomi och utvecklingselit. De defi-
nitioner som följer är orienterande.
 Merkantilismen: I den akademiska världen finns ingen bred konsensus om vad 
det merkantilistiska systemet eller den merkantilistiska eran egentligen innefattade. 
Trots det är en vanlig och accepterad definition av merkantilismen grundad på teorin 
att nationer skapar rikedom genom ackumulation av värdefulla metaller. Man skall 
dock inte betona denna precisering av merkantilismen alltför mycket. Det hade inte 
funnits utrikeshandel om alla nationer uteslutande inriktat sig på att samla värdefulla 
metaller genom att sälja men inte köpa varor. Merkantilisterna föredrog åtgärder 
som syftade till att stimulera utrikes- snarare än inrikeshandel, ”eftersom de trodde 
att den bidrog i högre grad till sysselsättning, nationens välstånd och till dess makt” 
(Hunt [1972], 1978, s. 41). Eli F. Heckscher har beskrivit den europeiska merkan-
tilismen som framför allt ett maktsystem. Det var staten, inte nationen, som var 
merkantilismens verkliga intresse (Heckscher [1931], 1983, s. 461). Det våldsamma 
etablerandet av det spanska imperiet i Latinamerika gav de första förutsättningarna 
för uppkomsten av ett merkantilistiskt system sui generis (Naranjo, 1997). Dock 
fungerade merkantilismen i Latinamerika inte som ett maktsystem.
 Med merkantilism avser jag främst en form av ekonomisk politik, där omfat-
tande statsinterventioner spelar en viktig roll. Merkantilismen bör dock särskiljas 
från socialismen. Den senare innebär att staten äger och driver den ekonomiska pro-
duktionen, medan den förra huvudsakligen innebär en statlig reglering av privatägda 
företag. Sådana interventioner kan antingen stödja eller strypa en nationalstats ut-
veckling. Detta innebär inte att den statliga interventionen är negativ i sig, men dess 
beständighet över tid kan bli kontraproduktiv för en nations utveckling och tillväxt. 
På 1600-talet var Spanien och (i mindre utsträckning) Frankrike tydliga exempel på 
kontraproduktiv merkantilistisk politik, medan merkantilismen i England skapade 
gynnsamma villkor för kapitalismens senare utveckling (Naranjo, 1997, s. 34). 
 Inom merkantilismen dominerar den politiska sfären, som i sista hand bestämmer 
om systemet ska bli framgångsrikt eller kommer att misslyckas. Med den politiska 
sfären avser jag i min studie en sammansättning av olika institutioner, nämligen 
rättsväsende, regering, parlament, militär, polis, statsförvaltning, universitet, etc. 
Inom det merkantilistiska systemet kan produktionsformerna vara av olika karaktär, 
dvs. privata eller statliga, kapitalistiska eller icke-kapitalistiska, moderna eller tradi-
tionella. Företagens framgång är inte beroende av en ”fri och öppen marknad”, utan 
av ett komplicerat system av politiska regleringar (Naranjo, 1997).  
 Begreppet auktoritär utvecklingsstat benämner jag den statsform som uppstod un-
der militärregimen i Chile. Främst avses i min studie stat i den klassiska betydelsen, 
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dvs. utan hänsyn till dess feodala, merkantilistiska eller kapitalistiska form. Staten 
ses med andra ord som en produkt av samhällets arbetsdelning, vilket resulterar i 
att vissa av statsapparatens verksamheter blir självständiga (Marx & Engels [1848], 
1973). Staten fyller vissa funktioner, och vilka dessa är avgörs av den rådande pro-
duktionsformen. Det finns dock verksamheter som är permanenta och oberoende av 
produktionsformen, nämligen skyddandet och reproduktionen av samhällsstruktu-
ren. Denna samhälleliga funktion upprätthålls genom våldsmonopol (Weber, 1983 
(1), s. 38-40), men våld är inte tillräckligt för att styra ett territorium eller en nation; 
man behöver också en legitim politik. Makten kan endast utövas med de styrdas 
eller underställdas samtycke, och genom en integrationspolitik som verkar genom 
undervisning, utbildning, kultur, kommunikationsmedel, m.m. De olika samhälls-
klasserna avstår inte frivilligt från våldsrättigheten, oavsett om motiven är behov 
av skydd eller betalning av skatter. I olika sammanhang och under olika historiska 
omständigheter har därför våldsmonopolet ifrågasatts. Samhällsklasserna försöker 
alltid kontrollera de statsfinansiella utgifterna, liksom det sätt varpå våld utövas och 
används (Naranjo, 1997). 
 Den auktoritära utvecklingsstaten är inte en undantagsstat inom ett kapitalistiskt 
system på samma sätt som en fascistisk och bonapartisk regim eller en militärdiktatur, 
även om den kan ta formen av en militärregim. Den auktoritära utvecklingsstaten 
är inte heller en feodal, merkantilistisk eller kapitalistisk statsform. Den auktoritära 
utvecklingsstaten fyller en funktion som övergångsfas under en förändringsprocess 
från en form av samhällsorganisation till en helt annan. Det kan röra sig om en över-
gång från ett traditionellt till ett modernt samhälle, eller från ett merkantilistiskt till 
ett kapitalistiskt samhälle. Den auktoritära utvecklingsstaten är resultatet av en inte 
enbart politisk, utan även social och ideologisk kris. Kort sagt uppstår den auktori-
tära utvecklingsstaten då produktionskrafterna och samhällsförhållandena stagnerat 
i utvecklingen. Den auktoritära utvecklingsstatens uppkomst kan även härledas till 
konjunkturen inom världsekonomin, i synnerhet till en ökad integrationsprocess 
och ökad internationell konkurrens. Under särskilda omständigheter blir staten auk-
toritär på grund av nationens svårigheter att införlivas i denna konjunktur (Naranjo, 
1997). 
 Den auktoritära utvecklingsstaten är ett redskap när man önskar omstöpa samhäl-
let, dvs. omorganisera hela samhället, grunda en ny institutionell ordning, omorgani-
sera den bas som produktionsformerna vilar på och skapa en ideologisk förankring 
för detta. Radikala förändringar framställs som nödvändiga för att stärka nationens 
ställning geopolitiskt, eller för att åstadkomma ekonomisk utveckling. För att uppnå 
dessa mål måste den auktoritära utvecklingsstaten utveckla en autonom politik i 
förhållande till olika intressegrupper (Naranjo, 1997). 
 Statens autonomi: Autonomi innebär i min studie att den auktoritära utvecklings-
staten kan utesluta intressegrupperna eller samhällsklasserna i maktutövandet; beslut 
kan tas utan inblandning av någon som helst grupp eller klass. En autonom politik 
är det enda instrument som staten har för att uppnå sina mål och få till stånd en 
ekonomisk utveckling. Denna autonomi skiljer sig från den ”relativa autonomin”, 
som definierades av Nicos Poulantzas. Han menade att: 
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[…] man fortfarande kan tala om Statens relativa autonomi gentemot monopolkapitalet: re-
lativ autonomi finns både i huvudmotsättningen (bourgeoisie-arbetarklass) och i kampen och 
motsättningarna inom kapitalet (som är det viktiga för oss i det här sammanhanget). Relativ 
autonomi är på så sätt endast en yttring av Statens roll för monopolkapitalets politiska samman-
hållning och organiserandet av dess hegemoni. Det är klart att denna relativa autonomi varken 
ska uppfatta staten som en ”skiljedomare” i monopolens motsättningar, eller som en plats för 
en sammanhängande och rationell politik som ligger ”utanför” monopolkapitalet (Poulantzas 
[1970], 1973, s. 288). 

Den auktoritära utvecklingsstaten är autonom genom att den höjer sig över de härs-
kande klassernas strider och fraktioner. Den auktoritära utvecklingsstaten är inte en 
kondensation av maktblockets klasser eller fraktioner, inte heller en medlare mel-
lan stridande intressen. Staten upphöjer sig själv till det rationella instrument som 
skall skapa det framtida samhället. Militärerna och utvecklingseliten är förmedlare 
eller administratörer av statens autonomi, att användas för genomförandet av en ny 
modernisering och rationalisering av samhället. Det är sannolikt att denna särskilda 
form för autonomi endast kan förverkligas i auktoritära stater; den är åtminstone 
inte förenlig med demokrati. 
 Utvecklingseliten: Med utvecklingselit avses i min studie uppkomsten av en grupp 
vars utformning inte liknar någon annan grupps. Denna elit är inte resultatet av 
organiserade samhällsgrupper eller de härskande klassernas programmatiska uttryck. 
Det är en akademisk grupp, som befinner sig långt från alla former av aktivt delta-
gande i politiska partier. Det är en intellektuell gemenskap som använder sig av ett 
tekniskt språk, och som ställer rationalitet och ekonomi, särskilt marknadsekonomi, 
i fokus för att lösa politiska problem. Den hävdar att den med sina idéer bidrar till 
utvecklingen av ett modernt och rationellt samhälle (Naranjo, 1997). 

En ny epistemologisk situation: auktoritär stat och 
ekonomisk utveckling

En annan epistemologisk brytning uppstod när jag under min omläsning av olika 
typer av litteratur upptäckte ett samband mellan auktoritära stater och ekonomisk 
utveckling. Fenomenet var emellertid inte ovanligt i historien. De absoluta europe-
iska staterna under 1600- och 1700-talen är uppenbara exempel på detta samband, 
även om förvisso inte alla dessa länder uppvisade ekonomisk utveckling. Medan 
Nederländerna och England var framgångsrika, var Spaniens och Frankrikes utveck-
ling osäker (Naranjo, 1997, s. 70). De förra ländernas utveckling kom till stånd på 
grund av att kungadömenas makt begränsades, varvid den politiska friheten blev 
större (North & Thomas [1973], 1993, s. 139). I Spanien och Frankrike hade eko-
nomisk utveckling istället genomförts genom maktkoncentration och kränkningar 
av den politiska friheten. Även Japan upplevde en ekonomisk omvandling – från 
feodalism till kapitalism – genom en auktoritär stat, under Meiji-eran (1868-1912) 
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(Berger [1986], 1987, s. 144). Sovjetunionen industrialiserades under en totalitär 
stat. Kombinationen av auktoritära drag och ekonomisk utveckling återfinns under 
senare årtionden i länder som Taiwan, Sydkorea, Brasilien, och just nu sällar sig Kina 
till denna utvecklingslinje. Enligt Claudio Véliz har Japans ekonomiska utveckling 
alltid varit ett mycket populärt tema på militärakademierna i Latinamerika (Véliz 
[1980], 1984, s. 295).

Några preliminära slutsatser

I den här artikeln önskade jag inte visa, verifiera eller falsifiera metodologiska teorier 
eller hypoteser. Syftet var snarare att berätta hur ett projekt, en idé, en dröm, mate-
rialiserades efter långa perioder av metodologiska och teoretiska reflektioner. Det var 
inte en okomplicerad process att kritiskt gå igenom de etablerade teorierna. Dessa 
teorier hade en stor historisk, politisk och social betydelse, men fick reell effekt en-
dast för några få chilenare och latinamerikaner. Den latinamerikanska historien har 
vanligtvis beskrivits med den litterära och politiska metaforen Latinamerikas öppna 
ådror, där produktionssätt och klasstruktur successivt har bestämts av Latinamerikas 
införlivande i det kapitalistiska systemets globala struktur. Jag har övergivit de flesta 
myter, metaforer och idéer som brukar användas för att framställa och förklara de po-
litiska, ekonomiska och kulturella omständigheterna i de latinamerikanska länderna.
 Sedan lång tid tillbaka har jag velat skriva en bok om mitt hemlands ekonomiska 
och historiska dilemma, men inte vetat vad den skulle innehålla eller hur den skulle 
vara uppbyggd. Chiles brist på utveckling har alltid intresserat och bekymrat mig. 
När jag var tonåring – på 1960-talet – frågade jag olika personer om orsaken till 
Chiles underutvecklade tillstånd, men jag fick aldrig något tillfredsställande svar, och 
alltså fastnade i mina tankar hädanefter frågan om Chiles ekonomiska efterkälke. 
Problemet var att hitta en metod och en teori för att själv få fram ett svar. 
 Den metodologiska processen var labyrintisk, och jag upplevde en permanent 
konfrontation mellan mitt material och de traditionella teorierna. Slutligen insåg jag 
att jag inte kunde fastna i allmänna frågor, det vill säga frågor huruvida avsaknad av 
utveckling är en abstraktion; utan att det var nödvändigt att konkretisera min fråge-
ställning. Under 1950- och 1960-talen blev frågor kring ekonomisk utveckling och 
frånvaro av utveckling de viktigaste och oftast förekommande diskussionsämnena 
i såväl internationella fora som i akademiska och politiska kretsar. Man sökte en 
förklaring på den bristande utvecklingen eller avsaknaden av modernisering i länder 
utanför västvärlden. Problemen med ekonomisk utveckling hade tidigare upptagit 
ekonomers, historikers och ekonomihistorikers tankar, men de hade i huvudsak stu-
derat de industrialiserade länderna. Hur bristen på ekonomisk utveckling förklarades 
var i allmänhet avhängigt av teoretikerns eller forskarens politiska och geografiska 
hemvist. Om denne befann sig på norra halvklotet var det vanligt att bristen på 
utveckling sågs som en följd av att det traditionella samhället upprätthöll gamla va-
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nor och värderingar, att en eller flera moderna aspekter saknades, dvs. man led brist 
på kapital, moderna institutioner eller specialiserad arbetskraft, att det fanns tradi-
tionella relationer, oexploaterade resurser, överbefolkning, och att de traditionella 
värdena hade konserverats. Om forskaren däremot befann sig på södra halvklotet, 
såg han/hon vanligtvis bristen på utveckling som ett problem relaterat till ojämlikhet 
mellan centrum och periferi.
 Den metodologiska strategin i min undersökning var att kombinera olika me-
toder, dvs. flera kvalitativa förfaringssätt (intervjuer, observationer, datainsamling, 
läsning och analys av lagar, dekret och andra officiella dokument, tidningar, tidskrif-
ter och sekundärlitteratur) kombinerades med en kvantitativ metod (i form av en 
enkätundersökning). Samtidigt upplevde jag successivt epistemologiska avbrott under 
min undersökningsprocess. Abstraktionsprocessen uppnådde sin maximala nivå, ef-
tersom olika begrepp diskuterades, analyserades, problematiserades och ifrågasattes. 
Begreppen analyserades ur ett nytt historiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, vil-
ket resulterade i att de fick omdefinieras, varvid studien fick ett nytt innehåll och en 
ny räckvidd. Det nya perspektivet var den institutionella analysen. 
 När jag nu efter olika omvägar fann metoden och teorin och har slutfört mitt 
forskningsprojekt och ventilerat min avhandling, vill jag till sist lyfta fram det Marx 
en gång skrev: ”Hegel gör någonstans den anmärkningen, att alla stora världshisto-
riska händelser och personer så att säga förekommer två gånger. Han glömde att till-
foga: den ena gången som tragedi, den andra gången som fars” (Marx [1852], 1981, 
s. 11). Om man kastar om betydelsen och parafraserar Marx, kan man säga att även 
i Chile förekommer händelser och personer två gånger, men den första gången som 
fars och den andra gången som tragedi. När den ekonomiska liberalismen uppstod 
första gången i Chile, mellan 1830 och 1870, framstod den som en fars; den andra 
gången, från 1975 och framåt, var den en tragedi.
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S a r i  P e k k o l a

Etnografiskt fältarbete 
i virtuella rum – en 
utmaning för kvalitativ 
forskning

Att studera sociala och kulturella relationer på internet genom att använda etno-
grafisk metod är en utmaning för nutida sociologer och kulturanalytiker, eftersom 
viktiga delar av etnografins etablerade fundament måste omprövas. Virtuell etnografi 
och nya tankar om hur vi ska förhålla oss till världen, oss själva och vad nya typer av 
sociala relationer innebär, betyder att den kvalitativt inriktade forskningens metoder 
utmanas och att en del av dess grundläggande tankegångar kan behöva övervägas på 
nytt.27

 Problemområdet är centrerat till hur man studerar nya kommunikationssätt som 
sträcker sig över nationella gränser och vad de nya kommunikationssätten innebär. 
De nya möjligheterna till snabbare och intensivare kontakter i den globaliserade värl-
den skapar tillfällen till sociala relationer och nya kulturella sammanhang. Då upp-
kommer även ett behov av att utveckla metoder för att studera dessa (Svenningsson, 
Lövheim & Bergqvist, 2003; Baym 2006; Kozinets, 2010).
 Hur man studerar, kontextualiserar och definierar mångdimensionella aspekter 
av kulturell och social förändring, framträdande identiteter och kommunikation via 
internet, är frågor jag finner angelägna. Att studera virtuella världar, vad innebär det? 
Hur kan man studera det ständigt föränderliga? Vad innebär de utmaningar vi ställs 
inför när virtuella gemenskaper ska studeras, och hur ska man förhålla sig till det 
material som finns att ladda ned på nätet? Dessa frågor, vilka kan ses som etnografens 

27 Artikeln är en vidareutveckling av Pekkola, S. (2011b): “Virtual Ethnography – an Approach to 
studying Diaspora Culture on the Internet” som presenterades på The 10th Conference of the Eu-
ropean Sociological Association. Social Relations in Turbulent Times, Geneva, Switzerland, 7th-10th, 
september 2011; Pekkola, S. (2012): ”Ethnography – studying Diaspora Communities on the In-
ternet”, paper presenterat på Sociologigruppens workshop, 2012-05-16, Högskolan Kristianstad.
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nya utmaningar, kommer i den här artikeln att diskuteras mot bakgrunden av mina 
studier av hur den bolivianska diasporan, med musik och dans som uttrycksmedel, 
skapat mening på internet. Redan från början konfronterades jag med en komplex, 
mångskiftande social och kulturell verklighet.
 Mina tidigare forskningsprojekt om musikkultur och diasporagrupper hade gett 
upphov till många funderingar över metodologiska frågor, i synnerhet när det gäller 
vilken metod som är optimal för datainsamling (Pekkola, 2010, 2011, 2013). Dagens 
teknologiska förutsättningar och de digitala systemens tillgänglighet möjliggör stu-
dier av musikkulturens olika uttrycksformer på nätet. Fältets förutsättningar hade 
ändrats och därmed behövde jag begrunda min inställning till fältarbetet. Således 
kan mina erfarenheter av fältet diskuteras i förhållande till den virtuella etnografins 
specifika egenskaper, vilka de senaste åren har blivit aktualiserade av många inter-
netforskare (Baym 2006; Baym & Markham, 2009; Hine, 2000, 2009; Kozinets, 
2010). 
 Tolkandet av det empiriska materialet och analysprocessen kom att präglas av 
de nya förutsättningar som hade skapats i den digitala eran. Hur man genom dessa 
nya sociala medier studerar transnationella relationer och diasporagemenskaper, var 
några av de frågor man behövde reda ut. Inom forskningen väcktes viktiga frågor om 
innebörden av interaktivitet, kommunikation och gemenskap, och man fokuserade 
även på vad de nya sociala medierna, som populärkulturell uttrycksform, kan inne-
bära för diasporan. 
 I artikeln behandlas framför allt några principiella frågor när det gäller forsknings-
projektets utformning och problematiken kring fältarbetets olika faser. Dilemman i 
forskningsprojektet, vilka jag mötte i sökandet efter kulturella och sociala samman-
hang, tas upp. Frågan ”Var ligger fältet?” behövde ställas om och om igen. Online-
offline-förhållandet kunde så småningom ses som en utgångspunkt för ett intellektu-
ellt pussel inkapslat i forskningsprojektet. Studierna utfördes till övervägande del på 
nätet, men det finns även inslag av face-to-face element. 
 I artikeln diskuteras olika aspekter av projektet. Till exempel betonas reflexivitetens 
roll i studien. En annan viktig aspekt som tas upp är ”urval i forskningsprocessen”, 
och de beslut som behöver fattas i samband med urval och analys. Avslutningsvis 
framförs några etiska funderingar inom projektet som tidvis framstod som proble-
matiska.

Att studera diasporagrupper online 

De kvalitativa metoderna för internetforskning ger upphov till nya reflektioner över 
hur vi ska förhålla oss till sociala relationer på nätet i relation till den fysiska världen, 
d.v.s. till oss själva och de nya typer av sociala relationer som skapas i de digitala 
rummen (Svenningsson, Lövheim & Bergqvist, 2003; Hine, 2000, 2009; Castells, 
2002, 2012). Metodologiska problem och vad dessa innebär för studier av den nya, 
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dynamiska och snabbt föränderliga sociala verkligheten på nätet är också något man 
funderat mycket över (Jones, 1999, 2011; Baym 2006; Silver & Massanari, 2006). 
 Det som ligger till grund för min forskning är en diskussion som återfinns i ett 
antal studier från 1990-talet som handlade om vad internet innebär, uppkomsten 
av cyberspace och dess betydelse för sociala relationer och social interaktion på nä-
tet. Drömmen om ett internet som skapar en frizon, där vardagslivets gränser upp-
löses, artikulerades av de tidiga internetforskarna (Turkley, 1990; Gibson, 2004; 
Rheingold, 1993).
 Howard Rheingold definierade virtuella gemenskaper på följande sätt: 

Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people carry 
on these public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal 
relationships in cyberspace (1993, s. 6).

Rheingold betonade i sin bok The Virtual Communities att cyberspace var ett frirum, 
befriat från stereotypa föreställningar om könstillhörighet, nationellt ursprung och 
den fysiska världen. Shirley Turkley (1990) poängterade i sin tur att internet skapade 
en sorts frizon för att utforska och utveckla olika sätt att förstå verkligheten, och 
gjorde det möjligt för människorna att ”skapa sig själva”. De teknologiska förutsätt-
ningarna, vilka inkluderar tillgång till och kunskap om tekniken, fanns också tidigt 
med i diskussionen om ”cyberspace” (Gibson, 2004).
 Det visade sig att dessa författare hade delvis fel, både på gott och ont. Det sociala 
samspelet i de virtuella rummen innebär mycket mer än bara frågan om tillgång till 
dator eller datateknik. Det sociala samspelet på nätet, vilket kan relateras till samhäl-
leliga förändringsprocesser, gör det möjligt att forma och upprätthålla nya, mycket 
komplexa och spännande sociala relationer. Nya omfattande frågeställningar växer 
därmed fram, och dessa behöver studeras med både nya och gamla metoder.
 Det har under de senaste åren producerats publikationer med hjälp och råd om 
vad virtuell etnografi innebär och hur den kan användas. I aktuell metodologisk lit-
teratur diskuteras specifika frågor, som t.ex. användandet av virtuell etnografi för att 
studera online- och offline-communities (Hine, 2005; Bakardjeva, 2006; Baym & 
Markham, 2009; Flick, 2009; Miller & Slater, 2009; Kozinets, 2010). Begrepp som 
virtuell etnografi (Hine, 2000) och netnografi (Kozinets, 2010) har använts som 
beteckning för studier av sociala gemenskaper på internet. Robert Kozinets förklarar 
inledningsvis i boken Netnografi att: 

[…] ethnography is already known as a flexible and adaptable approach. Ethnography is eth-
nography, prefixing it with digital, online network, Internet, or web, is entirely optional (…) In 
recent years, I have seen many new names given to the method of online ethnography, including 
webnography, digital ethnography, and cyberanthropology (Kozinets, 2010, s. 5).

Utgångspunkten för att studera virtuella rum kan därmed sägas finnas i den tradi-
tionella etnografin.
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De ”förskuggande problemen”28, vilka definierades i början av mitt projekt, hand-
lade om identitetsarbete, ursprung och tillhörighet. För att kunna förstå den sociala 
värld som jag efter en tid konceptualiserade som en diasporagemenskap behövde jag 
fastställa en strategi för att möjliggöra en tolkning av en ständigt föränderlig socio-
kulturell och medieuppfylld kontext.
 Begreppet diaspora framstod som viktigt redan från början i projektet. 
Diasporabegreppet har tidigare definierats av Avtar Brah: ”not the same as casual 
travel. Nor do they normatively refer to temporary sojourns.” Paradoxalt nog hand-
lar diasporas resor egentligen om att slå sig ned i stort sett var som helst, dvs. att 
rota sig någon annanstans (1996, s. 182). Att använda diasporabegreppet som ett 
analytiskt verktyg visade sig vara fruktbart. Diasporabegreppet, som ursprungli-
gen syftade på folkgruppers förskingring över världen, används för att beteckna en 
specifik transnationell form av gemenskap, där mobilisering mot kollektivitet sker. 
Gemenskapsbildningen är viktig för diasporan, och som Eric Olsson uttrycker det 
innebär diasporabegreppet ”en ram för att studera en specifik process av gemenskaps-
bildning (community formation), där mobiliseringen spelar en nyckelroll” (2007, s. 
221).29 Förekomsten av folkmusikkultur i virtuella rum kunde förklaras och förstås i 
förhållande till diasporan (jfr Pekkola, 2010, 2011). 
 I beskrivningen och analysen av diasporakulturen och diasporagemenskapens 
sociala aktiviteter har ett hermeneutiskt angreppssätt tillämpats (Pekkola, 2007a, 
2007b, 2008). Jag strävade efter att nå en djupare förståelse av diasporagruppernas 
meningsskapande i virtuella rum och av de deltagande individernas värderingar samt 
sociala identitetsskapande. Därför begränsade jag den empiriska forskningen till att 
studera ett antal webbplatser som är relaterade till bolivianska sociala och kulturella 
organisationer och de deltagande medlemmarnas kulturella aktiviteter, i synnerhet 
de som rörde dans- och musikutövning (Pekkola, 2010, 2011).
 Studien visade att diasporagemenskaper, där transnationella ungdomars identitets-
skapande ingår, samlar medlemmar från alla världens hörn och är av central betydelse 
(Pekkola, 2010, 2011).30 Dessa grupper är verksamma på olika geografiska platser. 
Hur relationer mellan globala och lokala kulturer formas, och vilka identiteter, nya 
såväl som gamla, som artikuleras på internet, var frågor som följaktligen undersöktes 
i forskningsprojektet. Vidare studerades innebörden av att göra en kultur synlig på 
nätet, och hur identiteter skapas på nya platser och i nya rum. Forskningsprojektet 
fokuserade således på dansgrupper och sociokulturella grupper och särskilt på de 
grupper som iscensätter sociala och kulturella identiteter i cyberrymden. 
 Forskningsprojektet kom också att handla om organisationer som bedriver kultu-
rell och social verksamhet, där boliviansk musikkultur – ibland kallad andinsk kul-

28 ”Förskuggande problem” är ett begrepp som myntats av Bronislaw Malinowski och att identifiera 
dem är ett av forskningsprocessens första steg. Det skapar en utgångspunkt där några problemom-
råden eller teman genererar en ingång till fältet (Hammersley & Atkinson, 2007).

29 Diasporabegreppet har, som många forskare påpekat, en lång historia. Begreppet har under de 
senaste tjugo åren genomgått ett återupplivande inom kulturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig 
forskning (Werbner, 2002; Hugger, 2008; Olsson, 2007).

30 Det etnografiska arbetet har presenterats i antologiartiklar (Pekkola, 2010, 2011) och konferenspa-
pers (Pekkola, 2006, 2007a, 2007b, 2008).
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tur – presenteras.31 Jag ville lyfta fram och klargöra betydelsen av gemensamma nya 
platser och nya tillhörigheter på internet för de grupper som engagerar sig i kulturella 
och sociala aktiviteter, relaterade till den andinska regionen och dess musik. Mitt 
intresse riktades särskilt mot de aktiviteter som organiseras i relation till populärkul-
turen och ungdomars identitetsskapande.
 De mest utmanande aspekterna av projektet var access, urvalet av sociala platser 
och urvalet för analys. Att försöka framställa relevanta synvinklar av en social verk-
lighet som framförallt fanns på nätet, var också en utmaning och skapade ett behov 
av eftertanke. Att försöka urskilja teman och bringa ordning i materialet innebar 
ett pendlande mellan empiri och teori, mellan närhet och distans (Svenningsson, 
Lövheim & Bergqvist, 2003, s. 102-103).

Reflexiva tankar inför fältstudien

Etnografer som Martin Hammersley och Paul Atkinson poängterar begreppet re-
flexivitet som ett rättesnöre att förhålla sig till under forskningsprocessen (2007, s. 
19). Reflektionen finns enligt dem i forskningsprocessens alla steg, och den präglar 
hela processen från början.
 Jag behövde identifiera min egen forskningsfilosofi och utveckla en strategi för att 
kunna studera den ständigt skiftande sociokulturella och medieuppfyllda kontexten, 
och för att förstå den sociala världen som fanns framför mig på dataskärmen. Jag be-
hövde ställa frågor som: Hur ska nya platser i cyberspace och virtuella rum studeras 
och vilka platser ska studeras? Vad händer på virtuella platser? Jag möttes under fält-
studien av en komplex och mångskiftande social verklighet, vilket brukar vara fallet 
inom kvalitativ forskning. 
 Metodologiska ställningstaganden och begreppsmässiga utgångspunkter formule-
rades och ändrades medan projektet pågick. Teoretiska slutledningar och frågor om 
relevanta begrepp i analysen bearbetades under den reflexiva forskningsprocessen. 
Jag gjorde som Norman Denzin uttryckte det när han reflekterade över sitt forsk-
ningsarbete: “While grounding my text in the major findings of the research, I write 
through the lens of theory” (2009, s. 152-153).
 Det empiriska materialet fanns på nätet och detta innebar att förhållningssättet 
gentemot sociala aktörer och sociala relationer behövde omdefinieras fortlöpande. 
Reflexivitet fanns således med som ett nyckelord under hela forskningsprocessen. 
 Jag använde metoder som var “flexible and sensitive to the social context in which 
data are produced” (Mason, 1996, s. 4) och utgick från:

31 Hur begreppet andinsk musik kan definieras, och om det innebär ”folklore” och omfattar boli-
viansk, argentinsk, chilensk, ecuadoriansk musik, har diskuterats av Knudsen, (2006, s. 37) och 
Bigenho (2012, s. 13).



82

[…] methods of analysis and explanation building, which involve understandings of complexity, 
detail, and context. Qualitative research aims to produce rounded understandings on the basis 
of rich, contextual, and detailed data. There is more emphasis on ‘holistic’ forms of analysis and 
explanation in this sense, than on charting surface patterns, trends, and correlations. Qualitative 
research usually does use some form of quantification, but statistical forms of analysis are not 
seen as central.

Flexibel anpassning till forskningsfältet var nödvändig under forskningsprocessens 
framskridande, på samma sätt som i tidigare kvalitativ forskning. Jennifer Mason har 
formulerat den kvalitativa forskningens och forskarens relation till föränderlighet på 
följande sätt: 

Qualitative research should be strategically conducted, yet flexible and contextual. Essentially, this 
means that qualitative researchers should make decisions on the basis not only of a sound re-
search strategy, but also of a sensitivity to the changing contexts and situations in which the 
research takes place (Mason, 1996, s. 5). 

Detta betydde i sin tur ett reflexivt förhållningssätt gentemot de sociala aktörerna, 
eftersom deras handlingar och representation av kulturen hade synliggjorts på nätet. 
 En annan utmanande fråga var tidsaspekten. Frågan om tidpunkter för fältarbe-
tets start och stopp ställdes på sin spets när jag upptäckte att det inte fanns någon 
reell möjlighet att inte vara delaktig på olika sätt. Jag återkom dagligen till fältet, helt 
naturligt. Frågan om när och var jag skulle ”hänga” på nätet kändes nästan onaturlig, 
eftersom jag var uppkopplad mycket ofta. Efter en tid på fältet överraskades jag av 
upplevelsen att det virtuella fältarbetets innersta logik handlade om att nästan alltid 
vara online.
 Jag kunde fortsätta att ställa frågor till diasporan i projektet om hur lokal och glo-
bal musikkultur samt nya och gamla identiteter artikulerades på internet. Betydelsen 
av att synliggöra en kultur och hur kulturproduktion sker i nya rum och på nya 
platser framstod som viktiga frågor i studien.
 Under projektets fortgång har virtuella gemenskaper som används av olika typer 
av intressegemenskaper successivt förvandlats till en självklarhet.32 Sociala gemenska-
per och olika typer av intressegrupper på internet florerar i mängder och det finns nu 
ett stort behov av att diskutera olika strategier om hur dessa ska studeras i förhållande 
till offline-miljöer (jfr t.ex. Silver, 2000). 
 Mina forskningsresultat visar att i diasporan har ungdomars organisering i sociala 
nätverk visat tecken på olika behov av att ”visa vem man är” och vilken grupp man 
tillhör. Användningen av virtuella rum i vardagslivet ställt i relation till fysiska rum 
är intimt förbundet med identitetsbyggandet.
 Att forma sig själv och sin identitet, både offline och online, kan för ungdomar 
innebära att skapa kontakter på nya sätt och få tillgång till många nya ytor (Pekkola, 
2010, 2011). I denna identitetsskapande process ingår formandet av sociala nätverk 
som sträcker sig över nationella gränser. Dessa nya former av kontaktskapande var 

32 Jämför Lundberg, Malm & Ronström (2000) samt Knudsen (2004), vilka diskuterar musikaliska 
uttrycksformer, idéer om en föreställd nation och diasporagrupper i cyberspace.
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avgörande för diasporagruppernas kommunikation, och jag valde att ge ungdomarna 
i dessa grupper beteckningen transnationella ungdomar (Pekkola, 2011). 
 Behovet av att diskutera och omformulera forskningsstrategier har ofta upp-
kommit när etnografer rest frågan om offline- och online-forskning (Baym 2006; 
Hammersley & Atkinson, 2007; Kozinets, 2010). Begrepp som ”plats” och ”rum” 
kan därför te sig problematiska. Förbindelsen mellan gemenskaper online och offline 
har visat sig vara ömsesidig:

Online communities are not virtual. The people that we meet online are not virtual. They are 
real communities populated with real people, which is why so many end up meeting in the flesh. 
The topics that we talk about in online communities are important topics, which is why we 
often learn about and continue to care about the social and political causes that we hear about 
through our online communities. Online communities are communities; there is no room for 
debate about this topic anymore. They teach us about real languages, real meanings, real causes, 
real cultures (Kozinets, 2010, s. 15).

Många symboler, tecken och värden i boliviansk och andinsk kultur var redan väl-
kända för mig från min tidigare forskning om den bolivianska folkmusikkulturen 
och musikrörelsen (Pekkola, 1990, 1996, 2013). Jag kunde lätt känna igen många 
aspekter av den bolivianska folkkulturen i de virtuella rummen. Det etnografiska 
fältarbetets olika dilemman är bekanta för mig. Jag behövde nu lära mig om diaspo-
ragemenskapens sociala och kulturella liv och de aktuella transnationella familjernas 
livssituation. Efter en tids studier om transnationella familjer upptäckte jag likheter 
i synen på vad som är familjers ”hem”, och hur vardagslivet formas på flera olika 
platser. Användningen av internet hade, vilket även andra studier har visat, blivit 
en del av diasporans liv (Werbner, 2002; Bakardjeva, 2006; Miller & Slater, 2000; 
Eastmond, 2007). 
 Det geografiska avståndet, som tidigare hade gjort insamlingen av data i fält kom-
plicerad och svår att genomföra, fick plötsligt en helt annan betydelse. Detta faktum 
förvandlade de grundläggande villkoren för min forskning och de mödor som fält-
arbetet på fysiska platser tidigare inneburit. I och med denna förändring kan man 
ställa sig frågan: Vad innebär det egentligen att vara observerande deltagare och att 
med sådan lätthet få tillgång till material?

Att flanera på nätet – några inblickar i fältarbetets vardag

Den metod som huvudsakligen användes i studien var deltagande observation. 
Inledningsvis innebar observationen att röra sig runt på nätet, ”att hänga på nä-
tet” (hanging around), att ”flanera”, benämningar som har använts om metoderna 
(Svenningsson, Lövheim & Bergqvist, 2003) för att samla in empiriskt material om 
online- och offline-platser.
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 En av styrkorna med att använda dessa metodologiska förfaranden och förhåll-
ningssätt i projektet var enkelheten att hitta empiriskt material. De nya scenerna/
platserna i cyberrymden för föreställningarna av ”levande kulturer” underlättade 
kommunikation och information om vad som pågick. Välkända traditionella pro-
blem, som t.ex. att få access, är för det mesta inte relevanta för den virtuella etnogra-
fin (Kozinets, 2010). Fältet är ofta öppet och tillgängligt för alla intresserade.
 Som jag har antytt ovan fanns det en stor mångfald av elektroniska källor som 
innehöll relevant dokumentation om forskningsämnet. De digitala mediernas stora 
fördel, det vill säga att fältet till synes verkar vara öppet och nästan alltid tillgängligt, 
påverkade mitt sätt att arbeta under hela projektets gång. Utmaningen låg nu i frå-
gorna: Hur skulle projektet avgränsas? Vilka fält skulle jag välja att studera och senare 
inkludera i min analys?
 I anslutning till detta restes även frågorna om access, behovet av eventuella nyckel-
personer på fältet, urvalsprocessen, relationer på fältet och användning av dokument. 
Hur skulle jag förhålla mig till dessa viktiga delar av forskningsprocessen? 
 Efter en tid noterade jag att det fanns olika typer av tillgängliga ytor (webbsaj-
ter). Jag vistades på platser som My Space, YouTube och gruppernas egna webbsidor 
på nätet.33 På dessa ytor visade grupperna upp olika erfarenheter och aktiviteter. 
Förmedlande av information och skriftbaserade interaktiva fora var lika viktiga som 
audiovisuella inslag där både dans och musik förekom. Det fanns ett slags arkiv 
med lagrad information där. Som forskare på nätet kunde jag betrakta detta lagrade 
material som audiovisuella data.
 Den pågående dokumentationen om den verksamhet som då bedrevs av diaspora-
grupperna på internet erbjöd en stor mängd empiriskt material. Mängden audiovisu-
ella data som ständigt uppdaterades var förbluffande. Möjligheterna att finna och han-
tera information var påfallande för både forskaren och deltagarna, och de nya digitala 
medierna förmedlade även en stark känsla av delaktighet. Kommunikationsflödet 
och den intensiva sociala interaktionen inom grupperna kunde med stor fördel an-
vändas i projektet. Det fanns gott om empiriskt material och tillräckligt rikligt med 
relevant information för att åstadkomma ”täta eller tjocka beskrivningar”, en metod 
som myntats av den välkände antropologen Clifford Geertz (Ehn & Löfgren, 2001, 
s. 16). Att nå detaljerad och omfattande kunskap om ämnet var en reell möjlighet.
 En av utmaningarna inom virtuell etnografi är de beslut som ska fattas under 
forskningsprocessen beträffande urvalet. Studier av virtuella gemenskaper har en 
urvalsprocess med specifika särdrag. Steg ett i forskningsprocessen är valet av frå-
gor, platser och ämnen som ska studeras (Kozinets, 2010). Jag började med en bred 
ansats, hela världen var i princip öppen. Grupper fanns i USA, Australien, Europa 
(Tyskland, Schweiz, Sverige, Spanien) och Latinamerika (framförallt i Argentina och 
Mexiko).
 Under nästan hela forskningsprojektet var således frågan om var fältet ligger av 
stor vikt. Jag behövde bestämma mig för om jag skulle studera diasporagrupper som 

33 Studien genomfördes huvudsakligen före Facebookeran. I skrivandets stund har denna yta utveck-
lats till ett viktigt virtuellt rum, där grupperna informerar om sina aktiviteter och kommunicerar 
med sina medlemmar och andra intresserade. 
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fanns på en eller flera geografiska platser, eller om jag skulle fokusera på flera diaspo-
ragrupper i ett specifikt land.
 För att studera samtida diasporagrupper på internet och även försöka förstå plat-
sens och rummets betydelse på ett teoretiskt plan, behövde jag göra strategiska val i 
forskningsprocessen. 
 Etnografiskt fältarbete i virtuella rum kan beskrivas som en studie av relevanta 
webbsajter där olika former av populärkultur och populärmusik framträder i ett glo-
balt ”kulturellt rum” (Miller & Slater, 2002, s. 2).34

 Analysen av relationen till de sociala effekterna av den musik och dans som ska-
pades av grupperna framstod också som viktig i sammanhanget. En relation mellan 
musik från världens utkanter (som har betraktats som mindre betydelsefull) och mu-
siken i centrum, framträdde i dessa sociala sammanhang. Som Connell & Gibson 
uttrycker det: “Popular music, alongside other media such as art and literature, op-
erates at many levels, providing a platform for the expression of marginalised voices, 
while illuminating global alliances and cultural flows” (2003, s. 115). Jag behövde 
nu bestämma vilka kategorier som var mest relevanta för min analys, hur det empi-
riska materialet skulle användas och presenteras samt vilka kriterierna skulle vara för 
urvalet av de olika platserna.
 Mångfalden av sociala kontexter och nödvändigheten att avgränsa fältet är några 
av huvudfrågorna i studier om internet och kommunikation. Den metod med vilken 
man genererar data om nya fält i cyberspace, med avsikten att förstå det sociala sam-
manhanget, är oupplösligt sammankopplad med de utmaningar som följer av att den 
samtida forskningen om den digitala eran är ett snabbt föränderligt forskningsfält 
(Mann & Stewart, 2000; Kozinets, 2010, s. 64).
 Avgöranden om vad som ska studeras och fokuseras på innebär en stor utmaning 
för etnografen som gör fältstudier eftersom den virtuella verkligheten skapar en ny 
öppenhet på fältet. Bland de första spörsmål som uppstod i min forskning var: Var är 
fältet? Vad och vilka skulle jag studera? 
 Den första studien fokuserade på folkmusiker som hade rest från Bolivia till väst. 
Dessa folkmusiker lever ett nära nog nomadiskt liv och hade rest runt på sin väg 
från Bolivia till norra delen av världen (Europa och USA), vilket fångade mitt in-
tresse. Musikernas aktiviteter analyserades i förhållande till den bolivianska diaspo-
ran, eftersom jag hos dem fann en intresserad åhörargrupp (Pekkola, 2007b, 2012).35 
Därefter fokuserades min forskning på diasporagemenskaper och deras anknytning 
till folklore, musik, ungdomskulturer och identitetsskapande (Pekkola, 2007a, 2010, 
2011). 
 I två av mina publikationer valde jag att lyfta fram några diasporagrupper som var 
verksamma i Sverige, med avsikten att jämföra dessa med aktiva grupper på andra 

34 Miller och Slater (2000) har kallat detta för ”a global ‘culturescape’”, ett begrepp som är svårt att 
översätta.

35 Jag uppskattar mycket Pnina Werbners konstruktiva kommentarer och även andra forskares kritiska 
synpunkter rörande vad diasporabegreppet kunde innehålla och hur det kunde studeras vidare, 
vilka framfördes vid workshopen om “Interrogating Diasporas” på konferensen European Associa-
tion of Social Anthropologists i Bristol, september 2007.
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platser.36 I dessa studier insåg jag att internet gav diasporagrupperna nya möjligheter 
att ge uttryck för gemenskap och lärande. Internet innebar för dessa grupper ett nytt 
forum för intern kommunikation, ett innovativt sätt att kommunicera. I mitt em-
piriska material fanns tydliga tecken på att de nya medierna överbryggar geografiska 
avstånd och erbjuder en möjlighet för närmare kommunikation, vilket bekräftar ti-
digare studier (Bakardjeva, 2000; Miller & Slater, 2000). Forskarens utmaning är att 
hitta de ytor där kommunikation sker.
 I vissa avseenden ”levde” jag med diasporagrupperna och följde upp deras aktivi-
teter på nätet. Att vistas i virtuella rum var en sorts naturligt vardagsrum, särskilt för 
ungdomarna. Och jag var på plats, det vill säga, jag var ofta där. Jag levde med och i 
diasporagemenskapen.
 Uppkopplingen via nätet, detta speciella sociala kommunikationssätt (jfr Jones, 
1995), och dess konsekvenser har i min forskning visat sig vara av stor betydelse. Vad 
innebär det egentligen för en etnograf att alltid vara online och på plats? En naturlig 
följdfråga av att etnografen nästan ständigt är uppkopplad, blev: När börjar fältarbe-
tet och när slutar det? Robert Kozinets förklarar: 

Social networking sites and virtual worlds carry the complex markers of many cultures, and 
both manifest and forge new connections and communities (…) Not only has it become socially 
acceptable for people to reach out and connect through this panoply of computer-mediated con-
nectivity, but these ’places’ and related activities have become commonplace (Kozinets, 2010, 
s. 7).

I min studie var relationerna på fältet oftast avgränsade till forskarrollen, vilken kan 
karakteriseras som deltagande observatör. Jag var en sympatisk betraktare, en ”voy-
eur”, en dold anonym besökare som kunde läsa texter på dataskärmen. Samtidigt var 
jag också en intresserad beundrare och entusiast, en ”fan”, som kunde titta på, ta del 
av och njuta av många audiovisuella föreställningar och presentationer av kultur i 
cyberrymden.

Begreppen plats och rum omprövas

Minnen, historia och politiska frågor hade en plats i de virtuella rummen, även om 
en begränsad sådan. Denna typ av information sattes samman på ett nytt sätt av 
diasporagrupperna och bildade därigenom en ny bricolage-liknande enhet. Jag stu-
derade historier, berättelser och biografier om grupperna på nätet, och jag upptäckte 
idéer, erfarenheter och redovisningar av individer och grupper. Symboler och tecken 
inom diasporakulturen, liksom koder för den sociala världen, framträdde mycket 
tydligt. Materialet på skärmen var såväl visuellt som audiovisuellt och textbaserat, 
och utgjorde grunden för det empiriska materialet i min analys. Den insamlade in-
formationen användes och tolkades i relation till min frågeställning. 
36 Framförallt studerades en social och kulturell organisation i Berlin.
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 Jag observerade många föreställningar och övningstillfällen på nätet, bland an-
nat på YouTube. Efter att ha blivit medlem i YouTube fick jag tillgång till mer än de 
audiovisuella föreställningarna i cyberrymden och det fanns även möjlighet att kom-
mentera föreställningarna. Gruppernas webbsajter innehöll ständiga uppdateringar 
om kulturella evenemang som de var med om att forma och där de deltog. Denna 
typ av publicering på nätet kan ses som digitala dokument av gruppernas verkliga 
offline-aktiviteter och det kulturella och sociala livet på olika geografiska platser runt 
om i världen.
 Under fältarbetet deltog jag även i sociala och kulturella aktiviteter offline, i det 
verkliga livet. Jag besökte alltså festivaler och sammankomster av olika slag där di-
asporagrupper fanns fysiskt närvarande. Jag var en aktivt deltagande observatör av 
andinsk/boliviansk folkmusik, och jag kunde beskåda föreställningar och presenta-
tioner från både när och fjärran. Jag träffade musiker jag kände från tidigare sam-
manhang, och jag lärde även känna nya folkmusiker. Så småningom blev jag fullt 
sysselsatt med att studera aktiviteterna på nätet och övertog därmed också succes-
sivt rollen som hängiven beundrare av den andinska urbana folkmusikkulturen i 
de virtuella rummen. De kulturella evenemang jag deltog i, såväl offline som online, 
tillhörde de sociala och kulturella aktiviteter inom diasporan som jag behövde förstå 
och skaffa mer kunskap om.
 Ett välkänt problem för forskare som använder sig av kvalitativa metoder är att 
mängden data till sist blir enorm. Problemet med nya kulturella landskap, där grän-
serna gång på gång omdefinieras, utkristalliseras i frågan som Christine Hine (2009) 
har framställt: Hur kan kvalitativa internetforskare definiera gränserna i sitt projekt?
 De nya sociala territorierna och den omlokalisering av sociala relationer som sker 
på internet skapar nya sociala umgängesformer i diasporan (Miller & Slater, 2000; 
Bakardjeva, 2006). En ny socialitet förverkligas (Castells, 2002). Den typ av gränsö-
verskridande kommunikation som skapas av online communities genom den karak-
teristiska avsaknaden av fysiska gränser på nätet, är en av de intressanta delarna av 
vardagslivet hos grupperna.
 Den senaste tidens behov av förbättrad kommunikation på grund av relationer 
på långa avstånd, har främjat användningen av nya digitala medier. Bakardjeva, som 
har studerat familjerelationer och användningen av ny teknik menar att internet 
som digital teknik har ökat omfattningen av kommunikation på stort avstånd. Den 
obegränsade räckvidden har gjort att möjligheterna att umgås fått en annan karaktär 
(2000, s. 125).
 Det rumsliga språket kan användas för att förstå diasporasamhällets sociala verk-
lighet, både i de fysiska mötena och på internet, i synnerhet det senare. Efter en 
tid började jag förstå den bolivianska diasporans sociala och kulturella formationer. 
Under fältarbetet blev begrepp som ”rum” och ”plats” användbara och underlättade 
förståelsen av den kulturella praxis som grupperna synliggjorde. Jag kunde använda 
rumsliga metaforer för att genomföra ytterligare analyser av det empiriska materialet 
i mitt arbete med identiteter i diasporan.37

37 Jämför med Cecilia Björks (2011) Claiming the Space. Discourses on Gender, Popular Music, and 
Social Change, där författaren använder sig av rumsliga begrepp och metaforer som ett verktyg för 
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 Ett exempel på en sådan analys är diasporans förståelse om den plats som kall-
las hem, underförstått Bolivia, vilken ofta beskrevs i olika ordalag i diasporagrup-
perna (Pekkola, 2010, 2011). Detta förhållningssätt klassificerades i analysen som 
”en föreställd gemenskap”, ett begrepp som Benedict Anderson utvecklat i sin bok 
om imaginära gemenskaper (Anderson, 1991). Gemenskapen och platsen för denna 
nation konstruerades nu i cyberrymden och beskrevs ibland som en plats som kunde 
kallas ”ens egen”. Den geografiska platsen representerades på olika sätt på internet. 
Danser hämtade ur folkmusiktraditionerna, som Surisikuri, Tinku och Caporales, 
presenterades till exempel på YouTube. Danserna betraktades som representationer 
av deras nationella kultur och således också som en del av ”hemmets” kultur. 
 Som tidigare har påvisats i andra studier om folkdansgruppers traditioner, sam-
manför dessa grupper gamla traditioner med nya skapelser i sina föreställningar 
(Ronström, 1992; Knudsen, 2006; Högström, 2010). Många av de danstävlingar 
och festivaler som jag studerade, där andinsk musik ingår, fungerade på ett liknande 
sätt, via internet. Gamla förebilder användes för att skapa nya föreställningar. I en 
digital dokumentation visas sociala och kulturella element som kombineras, och där 
uppstår en ”vi-känsla”. Sammankomster av olika slag finns idag dokumenterade på 
internet. Samtida sociala gemenskaper och identiteter sammansmälts i komplexa 
collage i de virtuella rummen.
 Grupperna hade möjligheter att skapa sina egna platser i karnevalliknande fö-
reställningar, där man genomförde nya och gamla ritualer kunde genomföras. 
Symboler, värderingar och tecken kunde visas fram vid dessa offentliga ceremonier. 
Många dansföreställningar, och även gruppernas övningar inför sina framträdanden, 
hittade jag på YouTube och på gruppernas egna sajter. Dessa uttrycksformer kan, med 
Pnina Werbners beskrivning, ses som: “crystallisations of particular symbolic com-
plexes and representations of self and community, but also as negotiated encounters, 
or social situations” (2002, s. 16). Jag upptäckte tidigt att musiken ofta stod som 
uttryck för social solidaritet, och att den kunde tolkas som en symbol för tillhörighet 
och mening för grupperna på nätet.38 Aktiviteter som organiserades av namngivna 
grupper fanns dokumenterade i diasporagruppernas digitala rum, och de var fulla 
av komplexa kulturmarkörer som visade möjligheterna till många kontaktytor för 
online communities. 

Etiska överväganden

Samhällsomvälvningen som internetanvändningen har lett till, har omkullkastat en 
del givna riktlinjer om hur etiska frågor fungerar i social forskning. Det finns få, 

att analysera en mängd olika ämnen. Det rumsliga språket används som ett huvudtema i hennes 
studie om konstruktionen av populärmusik, kön och social förändring.

38 Jämför Lundberg, Malm & Ronström (2000, s. 85), som för liknande resonemang om hur gemen-
skap byggs upp.
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om ens några, etiska rutiner för det traditionella fältarbetet som lätt kan överföras 
till media online. Det är av stor betydelse för forskningsetiken hur man hanterar för 
forskning tillgänglig datamedierad information. Bland annat har abstrakta riktlinjer 
för informerat samtycke öppnat upp för en bred tolkning, och frågan kvarstår om 
det är möjligt att enkelt överföra etiska rutiner till media online och i så fall hur 
(Kozinets, 2010). Avslutningsvis vill jag därför diskutera några etiska funderingar när 
det gäller processen för datainsamling, analys och skrivande.
 Som nämnts ovan var diasporan, dess medlemmar, deras kulturella aktiviteter, 
sociala engagemang och språkbruk relativt bekanta för mig när forskningsprojektet 
startades. En fördjupad förståelse anses ofta vara nödvändig när ett hermeneutiskt 
förhållningssätt tillämpas i den kvalitativa forskningen. Jag fick därför utan någon 
större ansträngning insiderstatus och kunde förhållandevis lätt ta mig in på fältet, 
både online och offline. När fältarbetet inleddes hade jag, förutom kunskaper om den 
bolivianska musikkulturen och dess musiker, även kännedom om transnationella 
familjers livssituation och jag visste dessutom en hel del om de sociala och kulturella 
aktiviteter som förekom i diasporasamhällen. Det stod snart klart för mig att ett 
fördjupat engagemang var oumbärligt även i virtuell etnografi. 
 Det empiriska materialet i studien bestod av många textbaserade dokument om 
diasporagruppers aktiviteter. Som Kozinets förklarar är det möjligt t att analysera det 
datormedierade materialet hos online communities som texter. Han klargör vidare att:

Analysing online community or culture communications or their archives is not human subjects 
research if the researcher does not record the identity of the communicators and if the researcher can 
legally and easily gain access to these communications or archives. Those are important conditions 
and, for instance, would indicate that content analysis and thematic analyses of online commu-
nications would, under some conditions, be exempt (Kozinets, 2010, s. 142). 

De nya möjligheterna att finna digitalt material, vilka fullständigt har förändrat fält-
arbetets mödosamma datainsamlingsprocess (jfr Hammersley & Atkinson, 2007, s. 
149), präglade mitt insamlande av data. Huvuddelen av materialet i min studie om 
diasporagruppernas musikaliska och kulturella aktiviteter består av datormedierade 
audiovisuella och skriftbaserade texter.
 Huruvida materialet på nätet skulle kunna anonymiseras, och hur det i så fall 
skulle gå till, uppfattade jag länge som ett problem. Amy Bruckmans (2002) idé-
er om att använda begrepp som ”amatörkultur” och ”amatörkonstnärer” i studier 
som handlade om etiska och sociala aktörer på internet, var emellertid behjälpliga 
för förtydligandet av hur jag hade valt att benämna diasporagrupperna i projektet. 
Bruckman framhåller följande om amatörer och etiska förhållningssätt: “However, 
in many ways, all user-created content on the Internet can be viewed as various forms 
of amateur art and authorship” (2002, s. 229). Hon påpekar också att amatörkonst-
närerna ska uppskattas för det arbete de gör: “Internet users deserve credit for their 
creative and intellectual work” (Bruckman, 2002, s. 217). Att betrakta dansgrupper 
och aktiva medlemmar i diasporan som ”amatörkonstnärer” som skapar och ger ut 
sina verk, blev lösningen på mitt bryderi angående analys och hantering av det empi-
riska digitala materialet. Därmed anonymiserades inte grupperna, utan jag valde att 
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använda deras riktiga namn i analysen. Grupperna fick därmed ett erkännande och 
en visad uppskattning av sin konstnärliga och sociala verksamhet.39

Avslutande reflektioner 

Jag visar i den här artikeln hur den globala karaktären hos diasporan skapar nya digi-
tala rum, vilka kan studeras genom virtuell etnografi i cyberrymden. Artikeln syftar 
till att klarlägga vissa aspekter av den nya kommunikationsstrukturens egenskaper, 
och att redogöra för erfarenheterna av att studera virtuella rum som används av di-
asporagemenskaper.
 Jag har lyft fram några av de utmaningar man möter i fältarbetets mödosamma 
arbete och i dess komplexa karaktär, och diskuterat några av onlineforskningens kri-
tiska punkter. Jag har även tagit upp styrkor och svagheter i de metodologiska proce-
durer och angreppssätt som används inom netnografin.
 Definition av relevant fält och beslut om vilka platser som ska studeras är avgö-
rande för virtuell etnografi. Tillgång till fältet och potentiella sociala samspelsformer 
på nätet är aspekter som kan behöva dryftas vidare. De klassiska frågorna om när-
het kontra distans och en eventuell identifiering med det utforskade återkommer i 
det sammanhanget. Diasporans levnadssätt och hur detta skulle kunna studeras var 
grundläggande frågor i min studie. Hur definieras den deltagande observatörens roll 
under forskningsprocessen? Det som ofta har benämnts ”forskarrollen” i forsknings-
processen, vad innebär det? (jfr Kozinets, 2010, s. 96-97)
 Forskare vars studier fokuserar på sociala nätverkssajter har alla upptäckt kom-
plexa kulturmarkörer som pekar ut möjligheterna till att knyta nya kontakter i online 
communities. Dessa digitala mötesplatser, vilka nu har blivit en del av vardagslivet, är 
ett område som behöver studeras ur olika perspektiv. Vad en öppen plats kan betyda 
är ett exempel på ett forskningstema, där aspekter som exempelvis tillgänglighet, 
intressegemenskaper, copyright och social kontroll kan studeras. 
 Mina erfarenheter från fältarbete bekräftar möjligheten och den relativa enkelhe-
ten att på nätet studera audiovisuellt material om diasporagemenskaper (som jag blev 
en hängiven beundrare av under fältarbetet). Detta faktum möjliggjorde det perspek-
tivseende som Ehn & Löfgren (2001, s. 153) påpekar är ett av de första stegen inom 
all forskning. Jag kunde därmed också identifiera mig själv som en av den andinska 
populärkulturens många konsumenter, och min roll som deltagare ingick därmed 
också tydligt i ett sammanhang, på diasporans transnationella villkor. 

39 Ett problem i sammanhanget, när grupperna inte anonymiseras, är att forskaren noga behöver över-
väga framförandet av det material som presenteras, på grund av eventuell information eller kritik 
som skulle kunna skada de berörda.
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 Accessen var inte ett problem i samma grad som det hade varit i ett fältarbete 
offline.40 En begränsad insiderstatus var godtagbar utan förhandlingar. Jag behövde 
inte förhandla om tillträde, eller oroa mig för behovet av självrepresentation och 
tillskrivna identiteter som hade kunnat vålla problem under fältarbetet.41 Det fanns 
inget behov av att tänka på konstruktionen av sociala relationer på fältet, vilket an-
nars är så viktigt när det gäller fältarbete på fysiska platser. Med detta vill jag säga 
att aktiviteterna i den virtuella världen, online-världen, innebär att förhållningssättet 
gentemot sociala aktörer och sociala relationer behöver omdefinieras. Den ”verkliga” 
världen, offline-världen, eller den ”fysiska världen”, är nära relaterad till den värld 
som finns på nätet, men villkoren för min roll som deltagande observatör påverkades 
inte nämnvärt av detta förhållande.
 Gruppernas sociala och kulturella aktiviteter var nära anslutna till internet och 
verkade vara mycket mer än bara ett cybersamhälle i sin egen rätt. Online- och offline-
förhållanden som skapades av diasporasamhällen var intimt anslutna till varandra. I 
min studie blev betydelsen av denna relation viktig. 
 Efter en tid kunde jag observera hur grupperna laddade ner samma typ av infor-
mation. Jag började uppleva det som en ”mättnadspunkt” (saturation point), något 
som tidigare har tagits upp i forskningen om livshistoria (Alasuutari, 1999) (vilken 
i den här studien äger rum i den virtuella rymden). Följaktligen kunde individer ha 
samma åsikter, och kulturella grupper kunde ge uttryck för liknande idéer på olika 
sätt, i global skala. Det var möjligt att göra vissa jämförelser, eftersom dansgrupper 
med liknande aktiviteter fanns på olika geografiska platser i världen. I de virtuella 
rummen, vilket var mitt forskningsfält, fanns exempelvis ofta återkommande berät-
telser om ”hemlandet” (Bolivia) och dess betydelse.
 En av de viktiga utgångspunkterna i projektet var överskridandet av geografiska 
gränser, vilket jag kunde konstatera var av vital betydelse för det kulturella och so-
ciala livet i diasporans virtuella rum, eftersom det möjliggjorde snabba kontakter 
och informationsflöden. Identiteter som skapades på nätet medierade identiteter, 
omdefinierade sociala gränser och uttryckte gemenskapsbildande verksamheter. 
Diasporans gränslösa karaktär utgjorde en viktig ledtråd till att förstå vilka nya möj-
ligheter de olika kommunikationssätten skapade. Begreppet diasporasamhället, som 
ursprungligen syftade på folkgruppers förskingring över världen, kunde användas för 
att beteckna en specifik transnationell form av gemenskap, där mobiliseringen för 
det kollektiva sker (jfr Pekkola, 2010). 
 Diasporasamhällen var ett relevant område för att studera transcendensen av geo-
grafiska gränser. Hur var de teknologiska förutsättningarna för de olika uttrycks-
formerna av identitetsskapande och kommunikation i och mellan grupperna? När 
det gäller förståelsen av den kulturella iscensättningen och de sociala relationerna 
i cyberrymden som jag iakttog i projektet, finns det utrymme för att tänka vidare 
kring detta, i synnerhet kring begreppen ”rum” och ”plats”. Vikten av plats och de 

40 Hammersley & Atkinson (2007) har påpekat betydelsen av hur eventuella långdragna och betydel-
sefulla förhandlingar och komplikationer på fältet kan prägla hela datainsamlingsprocessen.

41 Se Pekkola (1996) och Bigenho (2012) som, i sina fältstudier om Andinsk och Boliviansk musik-
kultur och dess musiker, har diskuterat och problematiserat fältrelationer offline när det gäller att 
definiera en etnografisk position. 
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nya bindningarna mellan grupper har påvisats i nutida kulturstudier och har visat 
sig vara ett innovativt forskningsområde. Följaktligen utforskade jag vilket metodo-
logiskt angreppssätt som skulle fungera i mina fältstudier.
 I en analys av andinsk samtidskultur och boliviansk populärkultur, och vad som 
anses som dess värden och traditioner, återfinns många berättelser om den egna kul-
turens aktuella och traditionella värden (Pekkola, 2010, 2011).
 I mitt empiriska material återkom berättelser om en erfarenhet som gjorts av 
många utflyttade befolkningsgrupper, nämligen hur grupperna ”återupptäcker sin 
egen kultur”; jag kunde observera den medvetenhet om en ”egen kultur” och dess 
blomstring (cultural flowering), som kännetecknar diasporan (Brah, 1996).
 Valet att studera denna kulturella företeelse och att uppfatta det som en kulturell 
kontext medierad på internet påverkade det kvalitativa angreppssättet i projektet 
vad gäller identifieringen av forskningsobjekt, projektets design och metodik, och 
det påverkade även mitt engagemang inom forskningsområdet. Alla dessa aspekter 
har beaktats i projektet. Möjligheten att vistas anonymt på nätet, att vara en osynlig 
betraktare eller en mer eller mindre engagerad deltagare, stod tidigt klart för mig un-
der fältarbetet. Jag kunde dock inte helt förstå de sociala dimensionerna av detta. De 
olika typerna av deltagande i nätgemenskaper liksom de virtuella rummens och on-
linekulturernas egenskaper var exempelvis ännu okända för mig (jfr Kozinets, 2010, 
s. 63-73). 
 Slutligen har jag även lagt fram några etiska överväganden angående processen för 
datainsamling, analys och skrivande. Bruckmans tankar om att analysera ”amatör-
kulturer” och ”amatörartister” visade sig vara lämpliga att följa i min studie. 
 Jag har i min studie analyserat berättelserna om diasporasamhällen som en del av 
en global kulturell förändring, som har präglats av ett behov av att definiera platser, i 
detta fall främst virtuella rum. Mer forskning om hur erfarenheter av en social värld 
impregneras av användningen av den nya digitala tekniken, och om vilken metodik 
som är lämplig för sådana studier, är angeläget.
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S o l v e i g  P e r j o s

Den vardagsnära 
metoden
Från pragmatism till symbolisk interaktionism 

Syftet är att beskriva och presentera pragmatismens utveckling mot symbolisk in-
teraktionism, riktningar som huvudsakligen uppstod inom den amerikanska filoso-
fiska och psykologiska diskussionen i det under 1800- och 1900-talets nyetablerade 
University of Chicago med några av förgrundsgestalterna i fokus. Pragmatismen är 
i huvudsak en handlingsfilosofi och i andra hand en metod. Den har haft avgö-
rande betydelse för utvecklingen av symbolisk interaktionism som teoretiskt per-
spektiv och de senaste decennierna påverkat metoder inom samhällsvetenskapen. 
Interaktionismen som perspektiv har bidragit till att studera sociala fenomen på 
mikroplanet, fenomen som ger intellektuell förståelse av hur människors handlingar 
är intentionella och bär på subjektiva uppfattningar om sociala situationer. (Weber, 
1983; Blumer, 1969; Hewitt, 1981). Metoden har sina begränsningar i mötet mellan 
de strukturella och de fenomenologiska perspektiven. Samhällssyn och ideologiska 
ståndpunkter har bidragit till att olikheter och eventuella svagheter i den metodolo-
giska diskussionen. I huvudsak var de frontfigurer som vi förknippar med pragma-
tism män. Kvinnorna hade liten eller ingen plats i den akademiska diskussionen vid 
den tiden som denna artikel berör. De kvinnor som var aktiva och intresserade av 
filosofi och metod i anslutning till pragmatismen var i huvudsak engagerade i en mer 
inriktad praktisk social verksamhet. En av kvinnliga akademikerna, Jane Addams 
kom att arbeta i linje med pragmatismens filosofi och startade sociala verksamheter 
framför allt för fattiga invandrare. Ytterligare några kvinnor arbetade där och de kom 
att på sikt att skapa medvetenhet om de sociala villkor som immigranter och arbetare 
levde under vid 1800-talets slut. Jane Adams och ett par av hennes medarbetare Ellen 
Starr och Lillian Wald engagerade sig aktivt i fredsfrågor, lagstiftning för skydd av 
barn och bostadsfrågor (Conway, 1971). 
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Några pragmatiker – en vandring från behaviorism till 
symboler

Pragmatismen säger att betydelsen av en teori ska bedömas utifrån dess möjlighet till 
användning och för att förstå vardagen. Pragmatismen som filosofi uppstod i USA 
under sista hälften av 1800- och början av 1900-talet. De tongivande filosoferna 
fanns vid det nyinrättade University of Chicago. Chicagoskolans filosofiska gren för-
knippas med kända och inflytelserika personer som t ex C. S. Peirce, William James, 
John Dewey, G. H. Mead och Herbert Blumer. Att pragmatismen kom att bli en 
amerikansk skapelse och idéinriktning beror enligt Louis Menand (2001) indirekt 
på det amerikanska inbördeskriget. Den djupa politiska och sociala klyftan mellan 
nord- och sydstaterna i slavfrågan, en oenighet som övergick i inbördeskrig, skapade 
en grund för ett nytt samhälle där demokrati och frihet blev honnörsord. Detta 
påverkade också filosofin där ett skifte från elitism och kontroll till demokrati och 
pragmatism genom konkret handling, ett närmande till folkets vardag och levnads-
betingelser. Filosofer och vetenskapsmän ägnade en stor del av sina verksamheter 
vid universiteten till att skriva, undervisa om och sprida sina idéer om den enskilda 
vardagsmänniskans syn på samhället, på världen i sin helhet. De önskade förstå hur 
människan söker sig fram i världen, inte bara existentiellt utan även genom handling 
i samhälle och natur. Den idériktning som C. S. Peirce benämnde pragmatism skulle 
både William James och John Dewey utveckla. Deweys tänkande påverkade George 
Herbert Mead och Herbert Blumer. I Europa ser vi under denna tid tyska förfat-
tare och filosofer inom handlingsteori och förståelsesociologi som Edmund Husserl, 
Georg Simmel och Max Weber. Inte heller i Europa är kvinnorna deltagare i den 
akademiska diskussionen. 
 Den evolutionära läran om samhällenas utveckling uppstod som en parallell till 
Darwin´s biologiska teorier om arternas utveckling under 1800-talet med männis-
kan som ett av resultaten av årmiljoners evolution inom djurvärlden. Tänkare som 
samhällsfilosofen och politikern Herbert Spencer (1820-1903) och sociologen Emile 
Durkheim (1858-1917) fattade intressen för detta nya och för den tiden kontrover-
siella, tänkande. De utvecklade sina samhällsteorier i enlighet Darwins beskrivning 
av utvecklingen inom djurvärlden. Läran om evolutionen också kom att omfatta 
samhällsutvecklingen. Det innebär att samhället går från lägre stadier mot högre, till 
mer komplexa och eventuellt mer förfinade stadier. Samhällen utvecklas från integra-
tion och samförstånd till differentiering av arbete och samhällsliv. För att samhället 
ska kunna bestå som enhet fordras ett kitt av moral som binder ihop människor. 
Durkheim såg nödvändigheten av gemensamma överenskommelser för att behålla ett 
samhälle i god vigör. Genom denna samförståndets ideologi kommer varje enhet och 
individ att bidra till ordning och helhet. Samhället var lika med samhällskroppen, en 
organism som för att fungera var angelägen om att varje del bidrog till vidmakthål-
lande, funktion och utveckling. Samhället måste fungera och då är varje del viktig 
från statsledning till underlydande, från politiker till medborgare, industriledare till 
arbetare. Handlingar som var orienterade mot arbete, försvar, politik, ekonomi höll 
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samman och byggde på alla medlemmars ansvar. Att arbeta, att handla och att vilja 
detta måste vara viktiga motivationsfaktorer för varje enskild medborgare. Samhället 
är med detta synsätt, en samling biologiska varelsers behov av att säkra överlevnad 
och reproduktion.42 
 Samhällseffekter kan observeras men inte de sammanhang och de orsaker som ger 
upphov till effekter, allt enligt Emile Durkheim (1982) som visade detta med hjälp 
av statistisk analys av olika länders frekvens av anomiska tillstånd, som i sin tur fick 
effekter av självmord eller kriminalitet bland befolkningen. För att förstå det sociala 
livet bör man söka att eliminera ytliga skeenden och se under ytan. Durkheim kallar 
dem ”sociala fakta” uppkomna ur sociala handlingar men kan inte användas för att 
förstå enskilda individers handlingar. Durkheim diskuterade knappast vardagslivet 
och de små skeenden som inträffade i olika sociala situationer, han var snarare fo-
kuserad på den sammanhållning som samhället som helhet måste ha. Kanske är det 
rimligt att påstå att de sociala skeenden och den sammanhållningen som ett samhälle 
utgör var också pragmatikerna intresserade av, inte av orsakerna till olika sociala vill-
kor, snarare av hur de uttrycktes och vad de kom att få för konsekvenser.
 Darwinismen blev viktig också inom den amerikanska psykologin och fick be-
teckningen behaviorism, beteendelära. En av de mer centrala personerna inom 
denna inriktning av psykologin var den amerikanske psykologen John B. Watson. 
Han uppfattade 1800-talets dominerande idé att introspektion (vad som pågår inom 
människan) som metod hade lite eller inget att erbjuda den empiriska vetenskapssy-
nen, så som den då var präglad av naturvetenskaperna. Syften, tankar, och känslor är 
inte observerbara i samma mån som den direkta handlingen och får inte heller sam-
ma genomslagskraft. Däremot ansåg Watson och hans efterföljare att man genom 
att observera människors handlingar kan sluta sig till hur de styrs av sin omgivnings 
olika stimuli. Då vi kan observera människors handlingar kan dessa också kan mätas. 
Watson ansåg att det då möjligt att nå en objektiv kunskap om sociala handlingar. 
Introspektionen innebär att vår kunskap måste förlita sig på enskilda personers upp-
gifter och sådan vetenskaplig kunskap måste enligt psykologen Rita Atkinson (1993) 
anses som otillförlitlig.
 ”Darwinismen, den experimentella metoden och demokratin är den pragmatiska 
flodens kungsådra”, skriver Charles W Morris i förordet till Meads viktigaste publi-
kation, Mind, Self and Society (1934/1995).
 Akademiker av betydelse var män, de var inte kvinnor. Männen skrev och un-
dervisade om det sociala liv som kvinnorna verkade i. Hur kvinnorna påverkade 
de män som uppfann en pragmatisk filosofi vet vi inte. Pragmatismens teoretiska 
konstruktörer anses vara Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-
1910) och John Dewey (1859-1952). Dessa män levde ungefär samtidigt och influ-
erade varandras tankebanor men de kände också varandra personligen. Peirce hade 
William James och John Dewey som elever. James och Dewey var också nära vänner. 
Deras bidrag till pragmatismen kom att ligga till grund för G. H. Mead´s teori-
system symbolisk interaktionism. Mead och Dewey levde vid samma tid, arbetade 
tillsammans och var även privat nära vänner. Det var Dewey som förmådde Mead 

42 Watson J. B. 1930, Behaviorism. (rev. ed.) New York: Norton.
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att komma tillbaka till USA från Tyskland där han då befann sig, för att tillträda en 
tjänst som lärare vid University of Chicago. 

Peirce teckenlära

Charles Sanders Peirce ägnade en stor del av sin tid till att utveckla teckenläran, den 
så kallade semiotiken. C. S. Peirce var en komplicerad personlighet med många in-
tressen både yrkesmässigt och privat. Han kom tidigt att verka vid Harvard där han 
undervisade i logik från slutet av 1860-talet (Peirces far var professor i matematik vid 
samma universitet). Hans utbildning var inom filosofi, kemi och fysik. Inom filo-
sofin intresserade han sig särskilt för logikens frågor och problem. Han tillhörde en 
intellektuell elit men hans intresse för praktiska och konkreta sidor av verkligheten 
föll samman med hans intresse för filosofiska frågor. Han skrev aldrig något större 
samlat verk men lämnade åt eftervärlden hundratals manuskript.43(Cronk, 2000) 
Eftersom Peirce var utbildad inom både filosofi och naturvetenskaper fick han olika 
infallsvinklar vilket bidrog till att han kom att betrakta problem i kontrasterande 
perspektiv. Hans filosofi kom att påverkas av de naturvetenskapliga och konkreta 
problemen präglas i hög grad mot en pragmatisk hållning. 
 Hur kan en pragmatiker förstå vår verklighet och få kunskap om vår värld? Det 
finns, ansåg Peirce, fyra vägar till kunskap. De tre första är vardagens vägar, en slags 
common sense- grund. Den fjärde är vetenskapens väg. Vår uppfattning om verklig-
heten består av tvivel och tro, Doubts and Beliefs (Peirce, 1878, s. 289). Med dessa 
begrepp avsåg han inte den religiösa verkligheten, utan i hur vi uppfattar världen 
omkring oss. Vår kunskap grundas på erfarenhet om hur det livet är beskaffat och 
vad som är orsak till olika företeelser och vad handlingar får för konsekvenser. Han 
beskriver på ett målande sätt hur detta går till: 
 En ung man väntar på ett tåg och förströr sig med att ta in alla intryck som finns 
på järnvägsstationen. Han sorterar intrycken i viktiga och mindre viktiga, det vill 
säga, om de väcker intresse eller ej. Olika handlingar leder till olika resultat. Han 
gallrar bland intrycken och sorterar bort allt sådant som i hans tycke är ointressant. 
Slutligen kan han fastställa hur en orsakskedja kan se ut.
 På samma sätt är det för varje människa. På grund av de intryck som vi dagligen 
observerar fattar vi beslut om hur vi kan handla. Vi har uppnått det som Peirce kall-
lar Belief vilket är övertygelsen om hur världen fungerar. Sorteringen av vilka intryck 
som ska bli bestående och vilka som ska bort, sker hos var och en av oss. Ofta nog 
håller vi fast vid ett svar, method of tenacity (den tredje punkten), tills vi kanske får 

43 Bland artiklarna finner vi bland annat ”Sju frågor beträffande vissa förmågor som brukar tillskrivas 
människan”, (Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man,) Journal of Speculative 
Philosophy 1868; Att fixera tro”, (The Fixation of Belief ) Popular Science Monthly, 1877; Hur våra 
idéer kan göras klara, Popular Science Monthly, 1878; (How to Make Our Ideas Clear); “Vad prag-
matismen är” (What Pragmatism is) The Monist, 1905. (The Oxford Companion to Philosophy, 
1995).
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ändra vår uppfattning därför att någon annan har kunnat övertyga oss eller att vi ser 
andra svar. Auktoriteter blir här betydelsefulla personer. Peirce vill betona den van-
liga, vetenskapligt oskolade människans förmåga att bedöma och förstå det hon ser. 
Vanor spelar en roll för vår övertygelse om att saker och ting fungerar som de ska. 
Det är viktigt att kunna lita på att orsakskedjan håller.

The essence of belief is the establishment of a habit; and different beliefs are distinguished by 
different modes of action to which they give rise (Peirce, 1878, s. 291).

Denna common sense-kunskap måste givetvis ställas i relation till vetenskapen och 
dess metoder. Vetenskapen har en viktig uppgift att undersöka företeelser på ett sätt 
som utesluter värden och ideologier medan vardaglig förståelse i olika hög grad färgas 
av normer och ideologier. Sanningssökandet är ett projekt som är mödosamt och 
bör vara långsiktigt. Vetenskapen kommer att uppnå framgångar och då kommer 
vardagsmänniskan att inse vilka felaktiga slutsatser man har dragit. Det hade inte så 
stor betydelse, ansåg Peirce. Det viktigaste var att människan reflekterade och tänkte. 
Den intellektuella ansträngningen skulle ändå komma att befordra en kognitiv och 
intellektuell utveckling hos henne. Om det mot all förmodan finns en given sanning 
kommer den att så småningom att upptäckas. Och Peirce förnekade inte att det 
fanns en reell verklighet. Han inte är entydig på den punkten eftersom hans tankar 
om teoriers relevans är beroende av att de visar sig fungera i praktiken. 
 Det som vi uppfattar som verklighetens objekt, vår uppfattning om det och hur 
det visar sig, är kärnan i Peirces filosofi. Verkligheten är likväl nära sammankopplad 
med vår kunskap om den och de begrepp som vi använder för att beskriva den. Att 
tala om en objektiv verklighet som det i princip ändå inte är möjlig att få kunskap 
om anser han vara meningslöst. Dock skiljer han ut, som vi sett ovan, den vardagliga 
kunskapen från vetenskaplighet. 
 Williams James, psykologen och filosofen, var kollega och nära vän till Peirce. 
Han startade liksom Peirce sin bana med studier i kemi och biologi vid Harvard på 
1860-talet. Han blev medicine doktor 1869 och undervisade därefter i anatomi och 
fysiologi. Hans studier begränsades inte av detta utan han utvidgade sitt intresse till 
psykologi och blev senare assistent professor i psykologi 1875. James upprättade det 
första laboratoriet i USA, avsett för psykologiska experiment. Trots detta blev hans 
första publiceringar inte i experimentell psykologi utan resulterade i en bokserie som 
behandlade vetenskap, filosofi och kultur (Menand, 2001). William James är kanske 
den person som tillsammans med C. S. Peirce och senare även John Dewey, närmast 
kommer att förknippas med pragmatism. Hans beundran för sin vän Peirce fick 
honom att ordna arbete och hjälpa Peirce med pengar när plånboken var tom på 
pengar. James beundrade Peirce och arbetade för att offentligt erkänna honom som 
en stor filosof. Under en föreläsning i Berkeley 1898 kom han med detta uttalande 
om sin vän.

[…] a philosopher whose published works...are no fit expression of his powers. I refer to Mr. 
Charles S. Peirce, with whose very existence as a philosopher I dare say many of you are unac-
quainted. He is one of the most original of contemporary thinkers; and the principle of practical-
ism — or pragmatism, as he called it, when I first heard him enunciate it in Cambridge in the 



100

early ‘70s — is the clue or compass by following which I find myself more and more confirmed 
in believing we may find our feet upon the proper trail (Menand, 2001, s. xxx).

Detta föranledde den egensinnige Peirce att reagera mycket häftigt. Peirce var, skriver 
Boghossian (2001), så avvisande till det James hade skrivit att han började kalla sin 
filosofi för ”pragmaticism” för att skilja det från den förvanskning av begreppet och 
idén som James gjorde sig skyldig till. Den innehållsliga kärnan i pragmatismen om 
vilken samtliga kunde enas var att verkligheten var an idea about ideas. Det finns 
inget dolt därute, inget osynligt för oss att upptäcka. Idén är ett redskap som män-
niskan kan använda för att orientera sig i världen och för att utveckla en samhällssyn. 
Våra synsätt är olika idéer om världen och det innebär att sanningen är något som 
vi kan ha nytta av på olika sätt. Vad som är intressant är hur människor tänker och 
framför allt handlar. Skillnaden med Durkheims ontologiska ställningstagande kan 
inte vara mer markant. Det finns inga dolda fakta att finna och bevis, allt är uppen-
bart för våra ögon.
 William James mästerverk The Principles of Psychology (1890) samlar hans tankar 
om fysiologi, psykologi och filosofi. Boken fick en stor genomslagskraft och spriddes 
också till Europa. Den inspirerade europeiska filosofer, varav en av de mer framstå-
ende var fenomenologins upphovsman, filosofen Edmund Husserl. Även Bertrand 
Russel fann honom intressant, även om Russel är mycket kritisk till vissa delar av de 
pragmatiska teorierna (Russel, 1992). Han tar avstånd från den moraliska underton 
som finns i James´ filosofi, särskilt i detta hans viktigaste och mest kända verk. James 
såg människan som en fri varelse som sökte och fann kunskap i sin omedelbara när-
het. Människan är inte styrd av sin omgivning, hon kan reflektera över sin situation 
och välja annat än det för handen givna. 

[…] the knower is not simply a mirror floating with no foot-hold anywhere, and passively 
reflecting an order that he comes upon and finds simply existing. The knower is an actor, and 
co-efficient of the truth on one side, whilst on the other he registers the truth which he helps to 
create (James, 1878, s. 21).

Det är nödvändigt, menar James, för människan att tro på sanningen och undfly 
lögnen. Sanningen blir då inte något absolut utan ett värde. Därmed blir moralen en 
viktig del i James budskap. Den frihet som James gav människan att både skapa och 
söka sanningen får oss närmast att associera med en relativ hållning som ger vidare 
konnotationer med fenomenologi och solipsism. 

Handling som vana och rutin

En av C. S. Peirces elever var pedagogen och sociologen John Dewey (1859 - 1952). 
Dewey medverkade till att utveckla den systematiska pragmatismen inom epistemo-
logi, etik och estetik. Dewey utvecklade en god relation till både William James och 
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G. H. Mead. Vänskapen med Mead fortsatte livet ut trots att de båda i slutet av sitt 
arbetsliv arbetade vid olika universitet och kom att bo långt från varandra. Dewey 
var både bekymrad och engagerad i den skolreform som genomfördes i USA under 
senare delen av 1800-talet. Hans egen intellektuella utveckling påverkades av den he-
gelianska filosofin om dualismen: åtskillnaden mellan fakta och värde, mellan medel 
och mål, tanke och handling, individ och samhälle. Han var inte dess efterföljare 
utan snarare dess motståndare. Dewey sökte efter en medelväg, ett sätt att minska el-
ler neutralisera en sådant tudelat synsätt och med den, ett förnekande av idealismen 
som inrymdes i Hegels filosofi. Dewey skiljer sig nu från både Peirce och James på 
det sättet att han observerade kollektivet ur individens synvinkel. I USA fick Dewey 
ganska snabbt ett betydande inflytande och han blev känd för sin demokratiska håll-
ning när det gäller kunskapssökande. Han motsatte sig alla auktoritära metoder i 
undervisningen och framhöll elevens möjligheter att lära genom att i praktiskt arbete 
och experiment pröva sig fram till en godtagbar kunskap. Utbildning var för Dewey 
ett redskap att integrera både kulturell förståelse och yrkesmässig kunskap. Han var 
också engagerad i sociala problem i samhället som kvinnofrågan, frihet inom akade-
mierna och inom politik. Han har även ett inflytande inom den pedagogisk utbild-
ning i Sverige idag. 
 I sina skrifter tar Dewey upp temat om problemen med dualismen. Han intresse-
rade sig som de andra pragmatikerna för människors villkor och möjlighet att förstå 
livet utifrån egna erfarenheter och funderingar. Därifrån bildas också som Peirce 
mycket riktigt påpekade, uppfattningen av världen. Människor i allmänhet är också 
intresserade av att saker och ting fungerar, inte bara tekniskt utan även som or-
saker och konsekvenser. Men situationer som kan upplevas som både förvirrande 
och oklara innebär också en möjlighet att komma i kontakt med nytt tänkande 
och nya perspektiv. Men Dewey poängterade att någon fullständig kunskap kan vi 
dock inte få. Ingen kunskap och ingen moral kan stå fri från kritik och omprövning. 
Samhälle och vetenskap hör ihop liksom moral och kritisk granskning; utvecklingen 
kräver frihet att ifrågasätta samtidigt som att kritiken inte får vara omstörtande på 
samhällsordningen. Dewey är inte endast intresserad av vetenskap och samhälle. I 
hans idébygge finns alltid individen närvarande. Det handlar framför allt om barns 
lärande och utveckling. Han mål var deras växt som fria individer och att behärska 
och känna sig ha egen kapacitet som personer. Det innebär inte att utöva makt över 
andra utan snarare en makt över sig själv, integritet och en stark självkänsla förenat 
med ett intresse för världen.
 Att växa som människa och samhällsvarelse, är den enda moraliska mål vi kan ha. 
Även vetenskapen har en viktig roll i för människan i samhället. Vetenskapen ska 
vara nära människan och hennes vardagsliv. Erfarenheten är viktig och från män-
niskans vanor och erfarenheter kan vi förstå det sociala livet. Människan orienterar 
sig mot andra människor och mot den omgivning, natur och samhälle, som de lever 
i. I Människans natur och handlingsliv (1922/1936) beskriver han social handling 
med utgångspunkt från tre teman den: impulshandlingar, vanor och intellektuella 
handlingar. De sociala handlingarna går i tre steg: instinkter och impulser genererar 
efterhand vanor men vanorna kommer att ifrågasättas eller granskas av den intel-
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lektuella handlingen. Detta är en enkel beskrivning av människans intellektuella ut-
veckling, från omedvetenhet till medvetenhet. Dewey ser riskerna med handlingar 
som har sina rötter i stelnade vanor; han ser också riskerna med ändamålsinriktade 
handlingar. I sin strävan efter att åstadkomma resultat kan ensidigt målinriktade 
handlingar utan moralhänsyn få negativa effekter (Dewey, 1922/1936, s.190-191).
 Vanor är, hävdar Dewey (1922/1936, s. 18-78), organiserade aktiviteter som är 
inlärda och förvärvade. Men impulserna eller som han kallar det, instinkterna, före-
går vanan. Den sociala och naturliga miljön verkar på impulserna och då kommer 
både ”orden och handlingsvanorna till synes” (Dewey, 1922/1936, s. 41). Vi föds 
med instinkter men de spelar egentligen inte någon roll i det sociala livet annan 
än som impulsgivare. Om samma slags handlingar på grund av impulser uppstår 
kommer de så småningom att utvecklas till vanor. Vanan och rutinerna är viktiga 
eftersom dessa är förvärvade och bildar mönster som ger förutsägbarhet och trygg-
het. Vanor kommer från verksamhet som kräver samverkan mellan organism och 
omgivning. Vanor kan till exempel jämföras med sådana fysiologiska funktioner som 
andning och matsmältning. Vanor är alltså påtvingade av situationer och sociala om-
ständigheter.
 Vanan ger en begränsning av tanken. Den intellektuella handlingen innebär en 
upplösning av denna begränsning. Steget vi tar från vanan eller rutinen ger möjlighet 
till effektivitet och utveckling. Den intellektuella handlingen kan sägas ha sin grund 
i ett förnuftsresonemang om målet eller utbyte med handlingen. Målet är den led-
stjärna som för oss vidare. Men målet är också en början till en ny handlingssekvens 
där nya mål följer. Här kan man lätt se att senare symboliska interaktionister ser 
handlingar som pågående flöden (jfr Mead, 1934; Charon, 1995): handlingar har 
inte egentligen någon slutpunkt; när en människa gör något har hon gett impulser 
till andra människor att handla. De ”stelnade vanorna” är inte en bra grund för ett 
samhälle och de genomförda ändamålsinriktade handlingen är det inte heller men 
inte heller de handlingar som styrs av känslor och impulser. Det är snarare hellre 
moralen som bör styra handlingar, men som i allt Dewey förespråkar som gott är det 
dynamiken och rörelsen som måste få finnas. Så även när det gäller moral; moralen 
som ”vetenskap” måste också utvecklas. Moral så väl som principer måste underkas-
tas kritik och förändring.
 Det mer intelligenta alternativet är att revidera, anpassa, utveckla och förändra 
dem. Problemet gäller en ständig, vital nyanpassning (Dewey, 1922/1936, s. 200).
 Medvetenhet och vilja att göra det goda och skapa det goda samhället är centralt i 
hans moralfilosofi. Det vi måste göra, skriver Dewey, är att se att allt hänger samman 
och att vi behöver både förändra oss själva och att förändra samhällets ”institutio-
ner och anordningar”44 Det samhälle vi har är det som vi gör det till, allt beror på 
människan. Moral, vilja och vanor har ett intimt samband och eftersom vanorna är 
utvecklade med anpassning till omgivningen (inte efter omgivningen) kommer både 
moral och vilja att ha en objektiv prägel (1922/1936, s. 49). Denna syn är ganska 

44 Översättningen som jag använt är från 1936 och språket har en något ålderdomlig prägel. Anled-
ningen att jag inte sökt en nyare översättning eller originalet är att jag tycker att det ger en känsla 
av tradition och historia som jag finner tilltalande.
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intressant därför att vi i vår tid ofta förknippar vilja och moral med subjektiva och 
enskilda ställningstaganden och individuella handlingar. ”De konservativa krafterna 
i människolivet är oerhörda” (1922/1936, s. 94). Även om en lagstiftning ändras 
kommer domare att tolka lagen enligt sin gamla anda, skriver han på tal om vanor. 
Institutioner är vanor som blivit permanenta. Det är mycket svårt att bryta upp 
dessa.
 De verkliga sociala förändringarna är aldrig så stora som de skenbara. 
Trosföreställningar, förväntningar, omdömen och emotionella inställningar av gillan-
de eller ogillande är inte förändras eller avskaffas; men den stora huvudmassan av de 
allmänna tänkesätt, som formats efter deras mönster står kvar (Dewey, 1922/1936, 
s. 94).
 Det finns i Deweys tankar mycket av det som senare kom att bli symbolisk in-
teraktionism. Många av grundtankarna finns hos Dewey men han för inte resone-
manget vidare på samma sätt som Mead gör när han tar upp språket som så väsentligt 
för uppkomst av identitet, roller och handling. Med Dewey upphörde också den en 
aning moralistiska ton som han vävde in i sin handlingsteori; att den goda viljan är 
viktigare än mål och konsekvens. Han framför också en rädsla och kanske också ett 
förakt för vart impuls, vanor och intellektuella handlingar kan leda oss, framför allt 
den ”finslipade” intellektet. Citatet nedan kan kanske tolkas som en antiintellektuell 
hållning men med tanke på Deweys liv och arbete är det svårt att dra den slutsatsen. 

I själva verket kan vi skatta oss lyckliga, om intellektet icke kyler hjärtats generositet och para-
lyserar strävan att skapa. Intellektet är kritiskt improduktivt, medan önskan är skapande. I sin 
kalla objektivitet avlägsnar sig intellektet från mänskligheten och dess krav. Det ger näring åt en 
isolerad hållning där sympati vore av nöden (Dewey, 1922/1936, s. 207).

En kreativ vändning mot ett symboltänkande

George Herbert Mead sökte att förena den pragmatiska hållningen med en socialbe-
havioristisk. Hans kontakt den pragmatiska filosofin genom bekantskapen framför 
allt med John Dewey och Henry Tufts bidrog till att detta. Mead tog däremot inte 
över Deweys moraliska hållning i frågor som rör samhällets sammanhållning och 
människors goda eller onda handlingar. Mead beskriver ofta olika situationer där 
människan svarar på olika stimuli och använder förebilder hos djurs och fåglars bete-
enden. Han jämför våra aktiviteter med djurens, eller rättare, han utgår från djurens 
härmningar och imitationer och drar paralleller till mänskliga handlingar. Därefter 
ansåg han att människan tagit ytterligare ett steg i sin utveckling, mot skapande 
handlingar. Människan är kreativ och kommunikativ, hon använder abstrakta sym-
boler i sin interaktion med andra.
 Som person ska Mead ha varit en dynamisk men samtidigt en tillbakadragen man 
som tyckte om att föreläsa men undvek att skriva och skydde det offentliga livet. 
Meads liv i Amerika och Chicago ska här endast beskrivas kortfattat. Han föddes 
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i Massachusetts, USA som andra barn till protestantiske prästen Hiram Mead och 
hans hustru, universitetsläraren på Oberlin College i Ohio, Elizabeth Storrs Billings. 
Mead tog sin akademiska grundexamen, en BA på samma college. Även på arbets-
marknaden prövade han sin lycka men med något sämre resultat. Den lärarbana 
han hade tänkt sig fick ett snabbt slut. Mead misstyckte starkt till de elever som inte 
visade intresse för sina studier eller störde undervisningen. Han avvisade dem resolut 
från klassen och skickade hem dem vilket inte vann skolans gillande. Han var också 
planerare på ett järnvägsbolag under en kort tid innan han fortsatte sina studier, nu 
på Harvard University i filosofi. Under den tid han läste in sin magisterexamen i filo-
sofi intresserade han sig inte endast för samhällsvetenskap och filosofi utan även för 
lyrik, drama och historia. Samtidigt som sina huvudstudier i filosofi studerade han 
också språk som latin, grekiska, tyska och franska. Mead reste till Europa 1888 i säll-
skap med vännen Henry Castle och hans syster Helen. Syftet för de tre vännerna var 
att studera filosofi i Leipzig men Mead kom aldrig att ta sin doktorsgrad. Det kom 
flera händelser emellan. En var hans växande romantiska relation till vännens syster, 
Helen Castle, och de två vigdes senare i Berlin 1891. Även hans vän Henry gifte sig 
med en flicka från Leipzig och paret flyttade tillbaka till Massachusetts där Henry 
återupptog sina studier. Mead erbjöds en universitetstjänst i Michigan efter James 
Tufts, och återvände med sin fru till hemlandet. Mead återupptog inte sina studier 
till doktorsgraden men blev senare engagerad av Dewey när denne blev ansvarig för 
filosofin vid det 1892 nyöppnade University of Chicago. Dewey hade ställt som 
villkor att Mead också skulle ha en tjänst där för att själv överväga flytta till Chicago. 
Senare blev Mead chef för den filosofiska institutionen och han kom att stanna kvar 
vid universitetet fram till sin död 1931. 
 Chicagoskolans ledande män var nu Tufts, Dewey och Mead men det kom att bli 
endast Tufts och Mead när John Dewey flyttade till Columbia University i New York. 
Mead kom att bli kvarboende i Chicago och vid universitetet som professor från 
1907 fram till sin död 1931. Under sin verksamma tid vid Universitetet i Chicago 
skrev han en avsevärd mängd artiklar, recensioner och uppsatser men dessa blev pu-
blicerade i bokform först efter hans död. (Strauss, 1956/1983; Cronk, 2000) Den 
tidsperiod då Chicagoskolan växte var en dynamisk tid. Chicagoskolans filosofiska 
grund utgjordes av filosofin om pragmatismen. University of Chicago, finansierat av 
John Rockefeller öppnades 1892 under ledning av en progressiv universitetsrektor 
vid namn William R. Harper. Tanken med den en aning uppseendeväckande arki-
tekturen, i nygotisk stil, var att byggnaden skulle bli en attraktion och väcka uppse-
ende. Chicago hade i snabbt takt expanderat under seklet från en relativt betydelselös 
stad till en viktig handels- och industristad. Harper hade högtflygande planer för 
universitetet vilket också infriades. Han åstadkom att rekrytera och utbilda duktiga 
filosofer och vetenskapsmän och inom några år hade universitetet etablerats som ett 
av de främsta i landet. Ett nytt universitet kunde ha en större frihet, utan hindrande 
strukturer och filosofier som kunde stoppa eller på annat sätt hindra nya inriktningar 
och tankar (Coser, 1977).
 Harper gladde sig åt att han lyckades värva John Dewey och när Dewey fått 
sin professur och installerats, skyndade han sig att värva Henry Tufts och G H 
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Mead. Dewey skapade en institution där pragmatismens filosofi skulle blomstra. 
Pragmatismen är nära vardagsverkligheten och därmed fanns också intresset att verka 
för att aktivt lösa sociala problem, en slags förtida aktionsteoretisk hållning. Mead 
tog med stor energi aktiv del i det praktiska reformarbetet liksom han tog del av 
och tyckte om att tala inför studenter och personal vid universitetet. Han drog stor 
publik och var populär som föreläsare bland studenterna. Dewey som hade lätt för 
att skriva ville också att Mead skulle ta större del i de frågor som låg Dewey varmt 
om hjärtat, USA:s skolor och utbildningsväsen. Med viss möda och vissa krav skrev 
också Mead ett antal artiklar i ämnet. Mead hade dock lätt för att tala och upplevdes 
som en dynamisk personlighet men han hade oerhört svårt för att skriva. Det kan 
vara en av anledningarna till att han inte lyckades skriva klart för sin doktorsgrad el-
ler att han inte själv samlade sina teorier i bokform.
 Det är dock en myt, skriver Coser (1977), att Mead var en central figur inom 
sociologin under den tiden. Hans föreläsningar lockade många studenter från andra 
ämnen, framför allt psykologi men han skrev sällan och han var mera av en outsider. 
Begreppet ”symbolisk interaktionism” är ett senare påfund, det användes inte på den 
institution där Mead verkade. Sociologer och kollegor som W. I. Thomas och Robert 
Park hade visserligen höga tankar om honom men sade sig inte förstå hans teori. De 
angav att det heller inte var intressant att läsa och använda sig av hans föreläsningar. 
En av studenterna som däremot lyssnade var Herbert Blumer (1900-1987). Blumer 
upplevde att hela hans tankevärld förändrades genom att lyssna till Meads föreläs-
ningar.45

 Charles W. Morris46 liksom Anselm Strauss vittnar om den nära vänskap som 
fanns mellan Dewey och Mead. Morris ger en beskrivning av det nära samarbetet 
mellan dem. De träffades och blev nära vänner under studietiden och senare som 
kollegor vid Chicagouniversitetet. De var båda intresserade av och hade en pragma-
tisk syn på världen och hur människan bedömer situationer och handlar utifrån sin 
tolkning. Morris beskriver på ett poetiskt sätt deras vetenskapliga relation: 

Om Dewey ger vidd och vision, gav Mead analytiskt djup och vetenskaplig precision. Om 
Dewey samtidigt är den rullande fälgen och många av de lysande ekrarna i samtidens pragma-
tiska hjul, så är Mead navet. Och även om hjulets fälg rullar en längre sträcka, kommer den inte 
längre fågelvägen än dess nav (Morris förord i Mead 1934/1995, s. 11).

Dottern till John Dewey skriver i sin biografi, att Mead vara en oerhört populär 
föreläsare som drog stor publik (Strauss, 1956/1983).47 Medan Dewey var mycket 
produktiv och skrev flera böcker som gjorde honom till en välkänd person, var Mead 
betydligt sparsammare med publiceringar. Olikt Dewey var han inte särskilt ange-

45 Blumer kom även han senare att bli en erkänd författare och teoretiker inom symbolisk interaktio-
nism i Mead´s anda. Herbert Blumer var den författare och lärare som gav namn åt teorin. ”The 
term symbolic interactionism is a somewhat barbaric neologism that I coined in an offhand way in 
an article…” (Blumer, 1969:1) Han skriver i sin bok Symbolic Interactionism, Perspective and Metod 
(1969) om hur titeln kom till honom genom en artikel publicerad i Man and Society 1937. 

46 Författare till Förord i Meads Mind, Self and Society.
47 Jane M. Dewey, skrev en biografi över sin far ”Biography of John Dewey”, in Paul A. Schillp (ed), 

The Philosophy of John Dewey (Evanston, Ill.: Northwestern University, 1939)
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lägen om att finnas i strålkastarljuset. Han föredrog att undervisa och iakttog för 
övrigt en viss återhållsamhet i offentliga sammanhang. Han blev inte heller offentligt 
uppmärksammad på allvar förrän han fick sin professur vid University of Chicago. 
Han talade gärna och arbetade omsorgsfullt på sina föreläsningar men det var svårt 
för honom att få ner sina tankar i skrift. Han arbetade om och om igen med sina 
manuskript vilket bidrog till att dessa inte publicerades förrän efter hans död. Mead 
blev dock övertalad av Dewey att arbeta med ett antal artiklar om undervisning vilka 
också senare publicerades. 

Symbolisk interaktionism som perspektiv och metod

Efter Meads död utgavs 1934 flera artiklar, sammanställda av anteckningar från fö-
reläsningar och tal, i den centrala boken Mind, Self and Society. Föreläsningarna 
som stenograferades av lyssnande studenter har blivit fyra böcker. Han skrev också 
ett flertal artiklar som publicerades både under och efter hans livstid.48 Perspektivet 
har numera fått en stor spridning i USA och Europa. Mead var och är fortfarande 
en central figur inom det som vi nu benämner som symbolisk interaktionism. Det 
beror förmodligen på den popularitet han hade som lärare, hans starka personlighet 
men framför allt på att hans teori som knöt ihop flera tänkares idéer till ett koncept 
som har tilltalat många. Det beror kanske även på teorins pragmatiska prägel och 
lättillgänglighet men också för att den enskilda, vardagsmänniskan kan känna igen 
sig; teorins grundläggande perspektiv är vardagsmänniskans. Meads metod var att 
observera sin omgivning och dra slutsatser om sociala handlingars karaktär genom 
att förstå processen mellan stimuli och beteende. Det anmärkningsvärda i metoden 
är inte den direkta responsen följd av stimuli utan att både stimuli och respons ska 
ses som en komplex helhet, en organisk process (Mead, 1934/1995, s. 30).
 Tidigt under Chicagoskolans början fanns också en uttalad ambition att ingripa 
i närsamhället för att lösa olika av sociala problem som enskilda råkade ut för. Mead 
arbetade tillsammans med Jane Addams, en ung kvinna engagerad inom socialt ar-
bete med symbolisk interaktionism som förebild. Verksamheten var förlagd i loka-
ler i invandrartäta kvarter i det centrala Chicago, Hull House. Syftet var att stödja 
arbetslösa, arbetande ensamma mammor som behövde barntillsyn, och andra som 
var i behov av hjälp. Där fanns teater, bibliotek och ett konstgalleri. Det blev en oas 
för många utsatta människor. Det var framför allt arbetslösheten som föranledde att 

48 Det samlade resultatet av Meads produktion är omfattande. De flesta av hans skrifter är i form 
av artiklar och nedskrivna föreläsningar. Några titlar: Social Consciousness and the Consciousness 
of Meaning (1910), The Social Self (1913), Scientific Methods and Individual Thinker (1917), A 
Behavioristic Account of the Significant Symbol (1922), A Pragmatic Theory of Truth (1929), The 
Philosophy of the Present (1932), Mind, Self and Society (1934), Movements of Thought in the Nine-
teenth Century (1936) The Philosophy of the Act (1938). Anselm Strauss har samlat ett antal artiklar 
av Mead i en utgåva från 1956.
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man ville ingripa och hjälpa människor.49 Jane Addams var en relativt flitig skribent 
och hennes artiklar och böcker behandlar ämnena etik och empati. En orsak till att 
det finns fattigdom och umbäranden beror på omgivningens avsaknad av empati 
(Addams 1902).
 Forte menar att även Mead och Dewey såg också interaktionismen som en social 
metod för att förändra och förbättra samhället. Människan är oavsett samhällsklass, 
viljande och förnuftig med en betydande utvecklingspotential. Varje människa har 
denna och kan välja denna. Hennes förmåga att ta den andres perspektiv på sig 
själv och den andres perspektiv på världen ger hopp om ett bättre samhälle. Mead 
såg också möjligheten i de symboliska system som byggdes under första hälften av 
1900-talet som löftesrika. Det gällde insikten om att man måste skapa en global 
gemenskap. Den gemenskapen fanns, ansåg Mead (Forte, 2001, s. 199), på det eko-
nomiska och det religiösa området. Så snart man utbyter varor eller tjänster mot 
andra varor eller pengar så ingår man i ett socialt sammanhang. När det gäller det 
religiösa området har han svårare att se universaliteten vilket ju är aktuellt även i dag. 
Det första världskriget och den nationalism som sedan utvecklades i 20- och 30-ta-
lets västvärld var viktig för en motrörelse som befrämjade uppkomsten av en global 
politisk gemenskap. (Forte, 2001, s. 9; Mead 1934, s. 221). Det finns ett universellt 
samhälle som omfattar hela den mänskliga rasen och där kan vi etablera relationer till 
varandra. Systemet är viktigt för att skapa integration och beroende och bara på detta 
sätt kan vi få ett samhälle som är gott att leva i för alla människor. Utvecklingen av 
det universella samhället kan ske genom demokratiska institutioner och politisk vilja 
men också i de ekonomiska systemen. Människors ekonomiska handlande bildar 
samförstånd och utvecklar relationer till system. Själva systemen är av godo eftersom 
de skapar balans och integration.

Mot en fenomenologisk hållning

Hur undersöker en nutida symbolisk interaktionist sin omvärld? Det tydligaste ge-
nomgången gör Herbert Blumer i Symbolic Interactionism, Perspective and Method 
(1969/1986) Trots allt innebär utvecklingen av perspektivet över den tid som för-
flutit att en förskjutning skett från en tydlig behavioristisk ansats till en fenomeno-
logisk, från G H Meads Mind, Self and Society, till nutida författare som Joel M. 
Charon, Symbolic Interactionism och Jan Trost och Irene Levin, Att förstå vardagen. 
Samtliga författare erkänner interaktionens och tolkningens betydelse för forman-
det av gruppers och individers världsbilder och innebörder, att kommunikation sker 
med hjälp av symboler mellan individen och omgivningen. 

49 Hull House och Jane Addams presenteras på en sida på Internet under adress http://www.uic.edu/
jaddams/hull/index.html. Jane Addams fick för sitt sociala engagemang, sitt författarskap och sina 
fredssträvanden, Nobels fredspris år 1931 men kunde på grund av sin sköra hälsa inte resa och ta 
emot det. Addams avled 1935. 
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 Den grundläggande teoretiska skillnaden hänför sig till den besvärliga motsätt-
ningen mellan samhälle och individ och mellan subjektivitet och objektivitet. Hugh 
Willmot (1990, s. 49) anser att man i analysen måste närma sig socialt liv från ett 
perspektiv som kan karaktäriseras som både objektivt och subjektivt. Han hänvisar 
bland andra till Berger och Luckmann (1991). Det gäller överlag alla interaktionis-
tiska perspektiv där man försöker förstå samhället genom att undersöka dess insti-
tutioners uppbyggnad och dess syfte. Även den enskilda människans individuella 
tolkningar av händelser och hennes aktiva handlingar, står under inflytande av so-
ciala och kulturella krafter, inom henne (den generaliserade andre) och utom henne, 
andra människors handlande. Vi lever i en vardagsvärld som har en objektiv karaktär, 
dvs vi betraktar den sociala verkligheten som om den är objektiv (Willmott 1990, 
Hewitt 1981, Bäck-Wiklund, 1993). Resultatet av dessa till synes objektiva struktu-
rer utgör förutsättningar och gränser för människors handlingar. Vi växer upp med 
dessa konstruerade gränsdragningar, vilket innebär att samhället definierar männis-
kan på samma gång (internalisering) som människan skapar samhället (externalise-
ring). Det subjektiva och det objektiva finns i en nära relation till varandra. Varje 
enskild person har en social del av sitt själv, liknande andras inom en grupp. Detta 
är också förutsättning för kommunikation och delat symboliskt innehåll i sociala 
objekt. 
 Gibson Burell och Gareth Morgan (1979) har i Sociological Paradigms and 
Organizational Analysis placerar in olika teoretiska riktningar i en fyrfältstabell vilket 
har resulterat i en ganska statisk syn på olika skolor och deras utveckling. De vill visa 
svårigheten med interaktionistiska perspektiv då de anser att det handlar om val mel-
lan två (oförenliga) paradigm.

The differences between the phenomenological and the behavioural interactionists is not always 
as clear as it might be, since the former have often been attracted by positivist research methods 
which go against their basic theoretical orientation. As Douglas has noted, ‘the general problem 
of the interactionist tradition of thought an research in sociology is that its practioners have 
rarely seen clearly and consistently the fundamental theoretical and metodological differences 
between a positivistic (absolutist) sociology and a phenomenological och existential sociology 
(Burell & Morgan, 1979, s. 251).

Det objektiva är i ovanstående citat absolut. Berger och Luckmann anser dock i 
likhet med andra interaktionister, att det objektiva är en social konstruktion. Den 
givna sociala naturen existerar inte utan är i konstruerad i förhandling mellan männ-
iskor som ingår i en gemenskap. Det finns fortfarande föreställningar att den sociala 
gemenskapen styrs av lagar (Meads behavioristiska ansats har sådana drag), vilket 
förleder oss att söka dem. I meningen att den existerar i människors föreställningar 
så finns dessa sociala konstruktioner också och våra handlingar är definierade utifrån 
dem. 
 Mellan individen och samhället finns en komplikation, en motsättning, det be-
römda snedstrecket. Den svenske socialpsykologen Johan Asplund (1983) anser ock-
så detta är fallet. Det handlar om de olika intressen som individen och samhället har 
men också om koordination, dvs. vilka mekanismer finns det för att samhällets och 
individens aktiviteter ska kunna samordnas. Hur löses paradoxen mellan samhället 
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och individen? Kollektivet, gruppen föregår individen i tiden men individer handlar 
riktat mot gruppen, mot samhället. Interaktion som medför kunskap, normer, språk, 
färdigheter, attityder och annat, är upphovet till individen som person. Personer kan 
handla därför att det finns ett samhälle men var och en uppfattar samhället som 
något utanför dem själva, som ett motstånd. Denna paradox löses genom interaktio-
nen, handlingarna som finns mellan medlemmarna. Varje persons sociala handlingar 
sker alltid i relation till andra människors handlingar. 
 Mead gav inte några metodanvisningar men vi kan sluta oss till av hans teori om 
beteende och språkliga symboler, att studier av mänskliga fysiska och talhandlingar 
är centrala. Stimulus från vår omgivning går via individen och hennes medvetande 
(tankar, minnen) och till handling. Det är omöjligt att observera medvetande som 
sådant men man kan studera det via omvägar, genom beteenden. Icke-deltagande 
observationer blir ett viktigt instrument för kunskap men svårigheten ligger i att vi 
aldrig kan observera den process som pågår inom individen. Observationen skulle 
då ligga i att kunna skilja mellan handlingar som respons på signaler och handlingar 
som är valda utifrån tolkning av symboliskt innehåll. 
 Vi måste alltid utgå från vad människor gör, skriver Blumer vidare, och alltså är 
alla social och kulturella fenomen konstruktioner. Social struktur, som vi i allmän-
het refererar till som positioner, status, roller, auktoritet och prestige, visar spår av 
mänsklig aktivitet. Man kan inte förutse handlingens innehåll och riktning utan att 
förstå människans bedömning av situationen. Språket som skapare av medvetande 
och identitet är Meads huvudsakliga bidrag. Blumers bidrag till interaktionismen är 
symbolisk handling och metod (Blumer 1986, s. 17-20). Hur ska vi enligt Blumer, 
gå till väga vid empiriska undersökningar för att vi ska kunna förstå socialt liv? Jo, 
först måste vi ha ett slags schema eller föreställning om empiriska världens karaktär. 
Vilka frågor ställer vi till det vi vill studera och håller de för en kritisk blick? Vilka 
data söker vi och är de relevanta för den problemformulering vi har valt? Håller de 
för en kritisk granskning? Vilken relation finns mellan de data vi får? Det är inte sä-
kert att våra tidigare föreställningar om relationer mellan data håller. Vi måste också 
använda oss av begrepp som kan samla olika företeelser som kategorier och som 
grupper (Blumer, 1986, s. 26).
 Blumer beskriver inspection som en procedur där analytiska element ska ingå, som 
integration, byråkratiska relationer, attityder, moral m.m. Dessa element kan vara 
mer eller mindre avgränsade som byråkrati eller t ex beslutsfattande inom ett visst 
område i byråkratin. Det är viktigt skriver han, att man anpassar sina metodologiska 
redskap till den sociala värld som man ska studera; att problem, begrepp och proce-
durer och tekniker och teorier stämmer med en i grunden naturalistisk uppfattning 
(Blumer, 1986, s. 47-49).
 Blumer (1986, s. 117f ) tar som exempel Thomas och Znanieckis studie av polska 
bönders samhälle. Sociala studier ska generera kunskap som ska kunna användas i 
tillämpande samhällsförändrande syfte. Sociala studier måste ta hänsyn till att det 
finns en komplex ”objektiv” social verklighet samtidigt som det finns subjektiva er-
farenheter. För det tredje ska empiriska studier ta hänsyn till individers interaktion 
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med objektiva faktorer. Dokument är värdefulla material för interaktionistiska stu-
dier. Det sista villkoret är att ha en teoretisk referensram i sin forskningsansats. 

The premise that social action is built up by the acting unit through at process of noting, inter-
preting, and assessing things and of mapping out a prospective line of action implies a great deal 
as to how social action should be studied. Basically put, it means that in order to treat and ana-
lyze social action one has to observe the process by which it is constructed (Blumer 1986, s. 56).

Insamlingen av data sker genom att studera människor i verkliga situationer. Tekniker 
för detta är deltagande observation, intervjuer, personliga förklaringar (accounts) 
och livshistorier. Däremot kan man använda experiment som komplement till övriga 
studier. Även videoupptagningar är ett stöd för det man är intresserad av att studera. 
Det övergripande syftet är att studera människor i verkliga situationer på ett kritiskt, 
respektfullt, systematiskt och ”objektivt” sätt (Charon, 1995, s. 207). Dokument 
av olika slag är också viktiga informationskällor särskilt när man undersöker sociala 
grupper och organisationer vars verksamhet baseras på upptecknat material. 
 Symbolisk interaktionism är kritisk till den traditionella samhällsvetenska-
pen, enligt Charon, där man söker orsaksvariabler för att förklara socialt liv. 
Samhällsvetenskaperna måste utgå från enskilda personers sätt att definiera situa-
tioner, hur de handlar i nuet genom att använda tidigare erfarenheter och planer för 
framtiden, hur man löser problem osv. Charon anser vidare att symbolisk interak-
tionism har förkastat mekaniska kausala modeller till förmån för processmodeller, 
där innehållet i symboler förändras i samspelet och där till exempel nu kunskap och 
nya personer inträder i en specifik grupp. Därför blir det svårt att tala om gruppers 
sociala innehåll i generella termer. Processmodeller betonar olika faktorers inverkan/
samverkan över en viss tidsrymd: ”a string of developing factors...” (Charon, 1995, 
s. 209). 
 Vardagsnära metod kan sägas bestå av några centrala begrepp där observatören 
ser situationer där människor agerar, den framåtsyftande handlingens process och 
handlingens resultat som socialt objekt och konsekvens. Den vardagsnära metoden 
passar för den vardagliga handlingen och kan bidra till att nya inblickar i socialt liv i 
organisationer, familjer, på arbetsplatser eller i andra sociala grupper som man behö-
ver få mera kunskap om. 
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J o n a s  R i n g s t r ö m

Diskursanalys: En analys 
av andra ordningen eller 
en andra rangens analys?

Diskursanalys är en metod som blivit allt mer populär, både bland forskare och bland 
studenter. Jag kommer här att fokusera på några möjligheter och – framförallt – fall-
gropar metoden kan innebära inom kriminologin, särskilt när det handlar om krimi-
nologistudenters användande av metoden i uppsatser eller arbeten.50 Diskursanalys 
är ett viktigt verktyg för den samhällsvetenskapligt inriktade forskaren. Orsakerna 
till varför diskursanalys blivit en alltmer populär metod är många. Det kan vara in-
omvetenskapliga orsaker, som utveckling av specifika metodologiska och teoretiska 
perspektiv som visat sig användbara. Men det kan även ha andra, mer sociologiskt 
intressanta förklaringar, som en förskjutning i hur text och film används (genom 
internet exempelvis) eller en ökad reflexivitet kring mediers roll. Dessa orsaker är 
ett vetenskapssociologiskt intressant ämne, men jag kommer inte att försöka studera 
dem här. Vad jag vill diskutera är ett problem som hänger samman med diskurs-
analysens möjligheter och metodens egenart. Det rör frågan om vilket material som 
produceras i diskursanalysen och vad man kan uttala sig om i en sådan analys. Jag 
menar att ett ofta förekommande problem med diskursanalys är att man uttalar sig 
om något annat än det man studerar. 
 Låt mig ge ett exempel från kriminologin. En student är intresserad av att skriva 
en uppsats om ett uppmärksammat mord (eller annat grovt brott) som nyligen skett. 
Studenten vill analysera orsakerna till brottet och konstruerar frågeställningar i stil 
med ”Vem var gärningsmannen? ”, ”Vem var offret? ”, ”Hur och varför skedde brot-
tet? ”. När det gäller metod stöter studenten på patrull. I diskussion med sin hand-
ledare tänker studenten att intervjuer med förövare, offer (om ett sådant fortfarande 
är i livet), advokater och domare hade varit att föredra, men att det varken är prak-

50 Detta ska inte på något sätt läsas som en kritik av studentens förmåga. Jag kommer att argumentera 
för att ”fallgropen” utgörs av att man läser texten på det sätt som man brukar läsa en text. Detta kan 
man inte klandras för. Däremot är det viktigt att man lär om. Se nedan om skillnaden mellan en 
vardaglig och en vetenskaplig läsning av text.



114

tiskt eller etiskt genomförbart. Det är nästintill omöjligt att komma i kontakt med 
personer som kan ge godkännande till sådana intervjuer (framförallt om man skriver 
en uppsats med dess begränsningar i tid och resurser). Etiskt är det problematiskt, 
då man riskerar att emotionellt involverade personer – anhöriga, offer och förövare 
– tvingas konfrontera traumatiska erfarenheter och minnen. Man riskerar även att 
påverka den juridiska processen då man rör sig på ett fält man inte behärskar och då 
forskaren har andra syften än att den juridiska processen ska ha sin gång. 
 Dessa problem gör att studenten bestämmer sig för vad som kan kallas för ”plan 
B”. Man vänder sig till olika former av media för att därigenom få information om 
brottet. Förövare, offer och brott har – om det är tillräckligt spektakulärt – beskri-
vits i kvällstidningar, Tv-nyheter och på olika nätforum. Härigenom löser man de 
praktiska och etiska problem man har. Ett sådant material är för det första offentligt 
och de etiskt svåra besluten har redan tagits av journalister och forummedlemmar. 
(Det gör naturligtvis inte materialet etiskt oproblematiskt. Det är däremot enkelt att 
avskriva de etiska problemen genom ett sådant ”offentligt material”-resonemang.) 
För det andra upplevs metoden enklare än den mödosamma process som att få tag 
intervjupersoner, skapa intervjuguide, intervjua och transkribera innebär. Har man 
tur räcker det med att googla, trycka ctrl+c, ctrl+v ett par gånger och sen har man sitt 
material prydligt i ett dokument, färdigt för kodning och analys. 
 Oftast är man vid detta tillfälle fullt medveten om att man i och med att man 
agerar utifrån ”plan B” inte längre kan uttala sig om fallet rakt av, utan att man 
måste problematisera bilden man studerar. Därför lägger man till en frågeställning 
som rör hur mediebilden av brottet ser ut. Men (och här är problemet) vad som 
skett är att hela arbetet har förändrats. Man analyserar inte förövaren, offret och 
brottet, utan de diskurser som åberopas i samtalet om förövaren, offret och brottet. 
Ens material är nu de texter man samlat in, och från dessa kan man inte sluta sig 
till något om händelsen som de beskriver. Problemet är att även om man är medve-
ten om denna förändring, så ligger ”plan A” någonstans i bakhuvudet och spökar. 
Den där extra frågeställningen är metod- och materialbytets enda märkbara effekt i 
uppsatsen. Medierapporteringen förstås som ett fönster till vad som skedde, snarare 
än ett exempel på de diskurser som förutsätts och reproduceras i det mediala samtalet 
om brottet.
 Titeln anspelar på begreppet ”teorier av andra ordningen”. Teorier av första ord-
ningen är vad vi vanligen menar med begreppet ”teori”: Ett påstående eller antagan-
de om en del av verkligheten, vilket är utformat så att det kan bevisas eller förkastas 
med hjälp av observationer. Teorier av andra ordningen är teorier som rör dessa 
teorier. Sociologi har i sin tur kallats för en vetenskap av andra ordningen. Det är 
en vetenskap vars objekt är individers tolkningar av sin situation (något elakt kan 
man kalla sociologi för ”vetenskaparens tolkningar av andras tolkningar”). Giddens 
(1993) dubbla hermeneutik är ett sätt att betrakta detta på. Den sociala världen som 
analyseras av sociologer består till stor del av människors tankar, motiv och förkla-
ringar. Människors tolkningar av världen utgör därför en viktig del av den värld som 
sociologer vill analysera (Giddens, 1993, s. 170). Som Giddens betonar kan även 
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sociologers förklaringar påverka människors tolkningar och på så sätt kan forskaren, 
medvetet eller omedvetet, förändra det som han eller hon studerar.
 Diskursanalys är ett tillvägagångssätt som passar bra med en sådan ”andra” ord-
ning. Diskursanalysen är en analys av det samtal som förs angående en händelse (det 
vill säga tolkningar av händelsen), samt av detta samtals förutsättningar. Förenklat 
kan man säga att diskursanalysen försöker förklara varför texten förklarar händelsen 
på ett visst sätt (varför beskrivs brottet som att det hade vissa orsaker, varför förstås 
brottslingen och offret på ett visst sätt, varför menar man att brottet har vissa konse-
kvenser och så vidare). Diskursanalys är ett användbart verktyg för att studera dessa 
processer av meningsskapande.
 Vad jag syftar till med titelns andra del, en ”andra rangens analys”, är den fall-
grop jag varnat för att diskursanalysen kan falla i. Det vill säga att analysen sak-
nar en reflektion kring vad det är analysen rör, vilken del av verkligheten man har 
tillgång till (händelsen eller beskrivningar av händelsen). En första, preliminär, 
beskrivning av problemet är att diskursanalytikerns tolkning inte är av andra 
ordningen, utan övertar och upprepar den analyserade textens förklaringar. Texten 
avkontextualiseras därmed och blir till en objektiv representation, utan skapare, 
utan syfte. Diskursanalysens förmåga är det motsatta: Att kontextualisera texten och 
att sätta den i ett sammanhang. Syftet med denna diskussion är att identifiera och 
diskutera fallgropen, samt tipsa läsaren om möjliga sätt att undvika den.
 För diskussionens skull kommer jag att begränsa mig till en viss form av dis-
kursanalys, nämligen Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (hädanefter KDA). 
Detta gör jag för att den är lättanvänd, det finns många pedagogiska introduktioner 
till metoden (se bland annat Winther Jørgensen och Philips, 2000, Fairclough, 1989 
och 2000, Fairclough och Fairclough, 2012 och Chouliaraki och Fairclough, 1999), 
den används ofta och omfattar en kunskapsteoretisk diskussion som är relevant i 
sammanhanget. Jag kommer här inte att göra någon djupgående beskrivning av 
KDA som metod. För en sådan beskrivning hänvisas läsaren till de ovan nämnda in-
troduktionerna. Jag kommer att diskutera hur problemet kan tacklas utifrån KDA:s 
metodologi. Problemet är däremot inte begränsat till KDA, utan, skulle jag påstå, 
är något som generellt rör tillämpningen av textanalys och motivet bakom den. När 
jag talar om KDA specifikt skriver jag av naturliga skäl KDA, när jag menar att mitt 
resonemang är giltig för diskursanalys i allmänhet använder jag benämningen dis-
kursanalys.

Vad är diskursanalysens objekt?

En möjlig skillnad mellan diskursanalys och andra kvalitativa metoder, exempelvis 
intervjun, är att den senare rör informantens tankar och erfarenheter, medan den 
förra oftast behandlar offentliga samtal. Även om diskursanalys kan användas för att 
analysera dagböcker, brev och andra personliga texter, är den vanligtvis använd för att 
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analysera publika eller offentliga texter (framförallt mediala, juridiska och vetenskap-
liga texter). Men en sådan uppdelning har ifrågasatts av många. I detta sammanhang 
är Faircloughs kritik mest intressant. Media är enligt honom (1995, s. 8–16) en 
produkt som producerats i det offentliga, men som likväl kan konsumeras i den privata 
sfären. Vad som skiljer en dagbok från ett nyhetsreportage är först och främst att de 
är två olika genrer, inte att de syftar till olika diskurser (Fairclough, 1995, s. 66). Det 
innebär att de lyder under olika regler när det gäller uttryck. Ett reportage och en 
dagbokstext kan handla om samma händelse, men texternas olika form är avgörande. 
Detsamma kan även sägas gälla intervjun. Det är också en genre. Om den har samma 
ton, publik och innehåll som ett nyhetsreportage (eller en dagbok) bedöms intervjun 
oftast som misslyckad. Genrebestämning är inte ett sätt att avgöra vad som är ett 
möjligt studieobjekt för en diskursanalys, utan en viktig del av den kritiska diskurs-
analysen (Chouliaraki och Fairclough, 2000; Fairclough, 2000). Nyhetsreportaget, 
dagboken och intervjun är alla möjliga diskursanalytiska studieobjekt. Hur ska man 
då definiera vad som är diskursanalysens objekt?
 Liksom man i en god sociologisk analys av intervjuer inte ska stanna vid indivi-
dens motiv i en förklaring av dennes handlingar, erfarenheter eller tankar (så kall-
lad metodologisk individualism) ska inte diskursanalysen dröja sig kvar vid textens 
interna struktur. Texten utgör inte sitt eget universum, utan analysen måste leta sig 
utanför texten. Förenklat kan man säga att diskursanalysen har tre möjliga studie-
objekt om man begränsar sig till sådana fall som jag tidigare tagit upp: En faktisk 
händelse (exempelvis brottet), en text som rör denna händelse (exempelvis en artikel 
som behandlar brottet och dess omständigheter) samt diskurser (de diskurser som 
åberopas och reproduceras i texten). Vad kännetecknar respektive objekt?
 Det första av dessa objekt är, om man ser till diskursanalys som metod, inte ett 
lämpligt objekt. Materialet som är tillgängligt för diskusanalytikern är texten, inte 
händelsen. (Samma inskränkning finns det gällande intervjun, som är ett samtal om 
personens erfarenheter, föreställningar och tankar kring händelsen.) Vi kommer att 
komma tillbaka till detta senare, men om vi avskriver ”den faktiska händelsen” som 
ett möjligt diskursanalytiskt studieobjekt har vi två förslag kvar. Texten i sig och dis-
kurser.

Vad är en text och vad är den inte?

Med text menar jag inte enbart skrivna texter, utan material som kan läsas eller analy-
seras som om de vore författad text. När det gäller diskursanalys är det viktiga inte att 
texten är vad vi vanligtvis menar med ordet text, utan att den kan sägas produceras 
av och reproducera diskurser. Text kan i detta sammanhang därför förstås som ett 
kommunikativt tillfälle (de Beaugrande och Dressler, 1981). Det vill säga ett tillfälle 
då kommunikation inträffar. Texten är inte ett objekt, utan en händelse. Detta ligger 
även i linje med Faircloughs beskrivning av hur KDA betraktar text (se bland annat 
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1989, s. 24–25). För diskursanalysen är hur och var texten förmedlas eller iscensätts 
av oerhörd vikt. Huruvida ett tal framförs av USA:s president, av en skådespelare 
eller av en mentalpatient är avgörande för hur det ska förstås och analyseras. En 
sådan vidgad förståelse av texten brukar beskrivas med begreppet textualitet. Med 
textualitet menas attribut som gör tillfället kommunikativt. I linje med bland annat 
lingvisterna de Beaugrande och Dressler kan man tala om att ett kommunikativt 
tillfälle uppstått först när texten producerats med intentionen att vara en text, när 
den konsumeras av någon som är medveten om att det rör sig om en text, när texten 
följer regler som accepteras av både producent och konsument samt, slutligen, när 
texten befinner sig i en viss kontext (detta är min tolkning av de sju krav som de stäl-
ler på en text, se de Beaugrande och Dressler, 1981, s. 3–11). Jag kommer nu att gå 
igenom dessa fyra kännetecken kortfattat.
 Texten har producerats med intentionen att vara text. En text kan inte vara ett na-
turligt förekommande fenomen. Den förste juli 1976 sände satelliten Viking Orbiter 
1 tillbaka bilder från Mars som skulle skapa uppståndelse. Bilderna föreställde en två 
kilometer lång bergsklippa som, med lite god vilja från betraktarens sida, var formad 
som ett människoansikte. Vissa som såg bilderna gjorde kopplingen till pyramiderna 
och tolkade dem som exempel på hur rymdvarelser kommunicerade med oss männ-
iskor. Dessa personer såg de marsianska klipporna som ett kommunikativt tillfälle 
av stor betydelse. Men de flesta är överens om att klippformationen är slumpmässigt 
uppkommen av naturliga geologiska processer. Det nyktra perspektivet är att avskri-
va klippformationen som en icke-text då den inte intentionellt producerats som text. 
En fråga som väcks av detta är huruvida producenten måste existera, eller om det 
endast är nödvändigt att konsumenten ska tro att en producent funnits. Om vi tror 
att något är en text läser vi det som om det vore en text. Personer med starkt behov av 
att rymdvarelser existerar, och av att de talar med just honom eller henne, har tolkat 
Mars-ansiktet och funnit mening däri. Detta är onekligen sant, men konstruktionen 
av mening är inte förbehållet objekt med textualitet. När jag sitter i vår trädgård och 
betraktar det äppleträd som står där finner jag mening i det (rättare sagt jag skapar 
mening i det) utan att för den skull tro att någon annan människa eller någon an-
nan skapat trädet som ett budskap till mig. Däremot är det fullt möjligt att analysera 
hur föreställningar om rymdvarelser och deras kommunikation med oss (och ibland 
invasion) förutsätter vissa diskurser (se Dean, 1998).
 Texten konsumeras av någon som är medveten om att det är en text. Detta ska inte 
blandas samman med kvasifilosofiska frågor som ”om ingen läser en text, är det då en 
text?”. Av nödvändighet uppstår ett kommunikativt tillfälle först då texten, objektet 
eller handlingen förstås som kommunikation. Ingenting kommuniceras om tillfället 
passerar mottagaren obemärkt förbi. Hade inte Viking Orbiter 1 tagit fotografier av 
Mars hade ingen haft möjligheten att tolka klippformationen som ett meddelande 
(då hade ”texten” varken haft en sändare eller en mottagare).
 Texten följer regler som accepteras av alla inblandade. Alla texter följer en viss form 
av struktur. På en grundläggande nivå kan man tala om stavning och grammatik (för 
att inte tala om alfabetet) som sådana strukturer. För att producenten ska kunna ha 
förmågan att skapa texten, och konsumenten förmågan att konsumera den, måste de 
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ha kunskap om denna struktur eller dessa regler. Från ett lite bredare perspektiv kan 
man även tala om dramaturgiska tekniker, retorik och till och med genrer (se ovan).
 Texten befinner sig i en kontext. Det sista kännetecknet är för en diskursanalytiker 
det mest intressanta. Det kommunikativa tillfället måste placeras i en kontext. I 
vilket samhälle – under vilka omständigheter – kan texten produceras? Vad har gjort 
texten möjlig? För att ta det kriminologiska exemplet igen: Varför har man vid vissa 
tillfällen krävt hårdare straff för grova brottslingar, medan man bara några år senare 
har sett sådana krav som barbariska? Varför vände man sig då istället till psykiatrerna 
och hävdade medicinering som den enda rätta reaktionen från samhällets sida (en 
lösning som även den har kritiserats). För diskursanalytikern är det intressant att 
analysera, inte vilken av dessa åtgärder som är den korrekta (risken finns att man au-
tomatiskt kommer till slutsatsen att det är den åtgärd som rekommenderas idag som 
är den mest humana), utan vad som lett fram till att hårdare straff eller medicinering 
ses som självklart och önskvärt.
 Det som uppfyller dessa kriterier för textualitet kan av en diskursanalytiker ana-
lyseras för att på det sättet studera vilka diskurser som texten (det är kanske bäst att 
undvika det mer korrekta, men krångliga och opedagogiska begreppet kommunika-
tivt tillfälle) förutsätter och reproducerar. Till exempel kan, om kriterierna för textua-
litet uppfylls, en text, intervju eller rättegång analyseras som om det vore en text. Märk 
väl att inga kriterier för att texten ska vara sann, behandla relevanta delar av en hän-
delse eller liknande har presenterats. Om man med hjälp av den text som uppmanar 
till hårdare straff tror sig analysera en händelse där förövaren ”slipper undan”, måste 
man, om man läser en text som åberopar en biologisk modell, paradoxalt nog samti-
digt acceptera att samma förövare oförtjänt måste sitta av sitt fängelsestraff. Textens 
vinkling formar inte verkligheten. I texten konstrueras en bild av händelsen, samt 
dess orsaker och konsekvenser. Det är inte detsamma som ett stilla återspeglande av 
ett faktiskt tillstånd. En sådan osäkerhet kan vändas till en tillgång. Konflikterna 
mellan olika verklighetsbeskrivningar är ett intressant ämne för diskursanalysen.

Diskursanalys som samhällsvetenskaplig metod

Textbegreppet är till stor grad gemensamt för de olika diskursanalytiska metoder som 
finns. Däremot skiljer sig diskursbegreppet åt mellan olika metoder. Jag kommer, 
som jag tidigare poängterat, enbart diskutera utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt 
perspektiv. För att beskriva hur man inom KDA förstår begreppet diskurs är det 
nödvändigt att börja från början. I grund och botten är samhällsvetenskapen studiet 
av socialt liv. KDA är en av flertalet möjliga metoder för att studera vad som struktu-
rerar socialt liv (Fairclough, 1999, s. 21). Att det på något sätt är strukturerat (följer 
någon form av ordning eller struktur) är sociologins premiss. Durkheim argumente-
rade i förordet till Självmordet för nödvändigheten att förankra studiet av det sociala 
livet i samhälleliga strukturer:
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Under förevändning av att vetenskapen ges ett solidare underlag genom att grunda den på indi-
videns psykologiska konstitution, har man sålunda berövat den det syfte som är dess eget. Man 
har ej insett att det inte kan finnas någon sociologi, såvida det inte existerar samhällen och att ett 
samhälle är någonting mer än bara individerna. Det är bl. a. en av orsakerna till varför böjelsen 
för vaga generaliseringar ännu finns kvar inom sociologin. Hur kan det framstå som viktigt att 
definiera konkreta former för socialt liv, om dessa endast förmodas ha en lånad existens?

För oss verkar detta omöjligt. Från nästan varje sida i denna bok kommer vi att framföra mot-
satta tankegångar: att individen domineras av en social verklighet som är något mer än individen 
själv: den kollektiva verkligheten (Durkheim, 1897/1983, s. 16–17).

Fairclough ansluter sig till förståelsen av socialt liv som praktiker, definierade som 
”rutingjorda sätt, knutna till en specifik tid och plats, i vilka människor använder 
(materiella och symboliska) resurser för att agera tillsammans i världen” (Fairclough, 
1999, s. 21). Dessa praktiker hänger samman med diskurser på två sätt. För det för-
sta kan praktiker ha en diskursiv del. Många praktiker består till en del eller enbart 
av språkanvändning. Att skriva och att läsa denna text är exempel på språkliga hand-
lingar som har en diskursiv del. För det andra kan praktiker representeras med hjälp 
av språk. Dessa diskursiva representationer är inte på samma sätt en del av praktiken 
som representeras (även om de är viktiga element i hur praktiken kommer att för-
stås). Denna text ska ses som en representation av hur diskursanalys bör användas – 
och inte användas – inom kriminologi.
 Från ett sådant perspektiv definieras diskurs nära språkanvändning. Att dela upp 
sociala praktiker i en diskursiv del och en icke-diskursiv del innebär även att KDA:s 
diskursbegrepp skiljer sig från mer poststrukturalistiskt influerade metoder, exem-
pelvis den diskursanalys som utvecklats av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (se 
Laclau och Mouffe, 1985). Den diskursiva aspekten av en praktik är för det första 
användandet av språk (det vill säga det som gör den till ett kommunikativt tillfälle) 
och för det andra det sätt detta användande åberopar och förutsätter föreställningar 
om den sociala praktiken. Kortfattat kan då begreppet diskurs både syfta till de sam-
hälleliga föreställningar som gör det möjligt att vid ett visst tillfälle kräva hårdare 
straff, men otänkbart vid ett annat, och till det konkreta åberopandet av dessa före-
ställningar (att kräva hårdare straff eller att förkasta sådana krav).

Att analysera diskurser

Att göra en diskursanalys är att analysera vad texten förutsätter. På så sätt ignoreras 
författaren som textens skapare eller ursprung. Ett fint exempel på en sådan läsning 
av en text kan man hitta i José Luis Borges korta novell Pierre Menard, författare till 
Don Quijote. Där recenserar Borges en påhittad text av en lika påhittad författare 
vid namn Pierre Menard. Borges karaktär Menard har bestämt sig för ett ganska så 
ovanligt projekt. Han ska skriva nionde, trettioåttonde och ett fragment av kapitel 
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tjugotvå av Cervantes klassiker Don Quijote. Det handlar alltså inte om en uppföl-
jare, nytolkning eller kommentar. Menard vill skriva samma text, 300 år senare. Men 
det är inte så enkelt som att han bara ska kopiera vad Cervantes redan skrivit. 

Den metod som han [Menard] ursprungligen tänkte ut var förhållandevis enkel. Behärska 
spanskan, återfå den katolska tron, kriga mot morerna eller turken, glömma Europas historia 
mellan 1602 och 1918, vara Miguel de Cervantes. Pierre Menard prövade denna metod […] 
men han förkastade den som alltför enkel. […] Att i tjugonde århundradet vara en populär 
romanförfattare från sextonhundratalet föreföll honom vara att ta ett steg tillbaka. Att, på något 
vis, vara Cervantes och komma till Don Quijote tycktes honom mindre krävande – följaktligen 
mindre intressant – än att förbli Pierre Menard och med Pierre Menards erfarenheter lyckas 
åstadkomma Don Quijote (Borges, 1939/1991, s. 12). 

Ett sätt att förstå Borges är att en text (och en författare) är ”ett barn av sin tid”. 
Cervantes, som skrev Don Quijote under början av 1600-talet, är måhända en upp-
märksam tolkare av sin tid. Men hans berättelse är inget annan än ett återspeglande 
av föreställningar som var vardagsgods under den tiden. Projektet som den fiktiva 
Menard sjösatte var varken att kopiera en text eller att bli till den författare som 
på 1600-talet skrev böckerna. Menards storhet var, menar Borges, att i 1918 års 
Frankrike, i den kontext som detta utgör, skriva samma text som Cervantes. I linje 
med vad jag tidigare konstaterat om vad en text är och hur man ska förstå begreppet 
diskurs förändras innehållet i Don Quijote på ett dramatiskt sätt, utan att texten för 
den skull ändras. Borges skriver:

Det är en uppenbarelse att jämföra Don Quijote av Menard med Don Quijote av Cervantes. Den 
senare skrev exempelvis (Don Quijote, första delen, nionde kapitlet):

…sanningen, vars moder är historien, rival till tiden, bevarare av tidshändelserna, vittne till det 
förflutna, förebild för nuet, förvarning om framtiden.

Skriven på sextonhundratalet, skriven av den ”geniala lekmannen” Cervantes, är denna uppräk-
ning blott en retorisk hyllning till historien. Menard, däremot, skriver:

…sanningen, vars moder är historien, rival till tiden, bevarare av tidshändelserna, vittne till det 
förflutna, förebild för nuet, förvarning om framtiden.

Historien, sanningens moder; idén är förbluffande. Menard, samtida med William James, defi-
nierar inte historien som en utforskning av verkligheten utan som verklighetens ursprung. Den 
historiska sanningen är för honom inte vad som har inträffat; den är vad vi bedömer har inträffat. 
De avslutande orden – förebild för nuet, förvarning om framtiden – är skamlöst pragmatiska.

Även skillnaden i stil är påfallande. Menards arkaiserande stil – som när allt kommer omkring 
är ganska sällsam – är behäftad med en viss tillgjordhet. Så är inte fallet hos föregångaren, som 
handskas obesvärat med den på sin tid gängse spanskan (Borges, 1939/1991, s. 15–16).

Samma ord, skrivna med 300 år av historia mellan varandra, har olika innebörder 
och olika måttstockar. Borges visar här hur man bör tänka när man analyserar en text 
utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv. 
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Att analysera textens funktion

En ytterligare skillnad mellan de två identiska texterna som Borges beskriver här 
ovan är att där den förra reproducerar sin tids ideologi (de ideal som var styrande i 
det samhälle som Cervantes levde i) går den senare på tvärs med sin samtid. I detta 
finns det en parallell till Faircloughs beskrivning av diskursanalysens funktion. En 
viktig aspekt av en kritisk diskursanalys är att positionera texter i förhållande till de 
diskurser som åberopas (se Theo van Leeuwen 2008, s. 105–126). Inom KDA stude-
rar man som sagt praktiker (exempelvis produktionen och konsumtionen av texter) 
och deras relation till diskurser (antingen som partiellt diskursiva eller som den dis-
kursiva representationen av en praktik). En sådan praktik förhåller sig ofrånkomligt 
till ett flertal olika diskurser. Men hur detta förhållande ser ut är inte på förhand 
självklart. Om vi begränsar oss till att tala om texter är det i sammanhanget viktigt 
att komma ihåg att diskursanalytikern inte är intresserad av att komma fram till 
händelsen som texten beskriver, utan till de diskurser som beskrivningen av händel-
sen förutsätter. Texten kan sägas innehålla en tolkning av händelsen (mer om detta 
senare), och som sådan kan tolkningen förhålla sig till diskurser på olika sätt. En text 
som exempelvis diskuterar terrorbrott måste idag på något sätt förhålla sig till etnici-
tet. Textförfattaren kan liksom Cervantes flyta med strömmen och upprepa de bilder 
av terrorismen som är väl förankrade i västerländska föreställningar om terrorismens 
koppling till religion, etnicitet och historia. Eller så kan man likt Menard ifrågasätta 
sin omgivnings perspektiv, visa på alternativa synsätt och ifrågasätta självklarheten i 
den tolkning som tagits för givet. I båda fallen åberopas diskurser. Det går inte att 
kritisera något man inte nämner. Men en text kan alltså antingen reproducera eller 
ifrågasätta de diskurser som åberopas. 

Diskursanalys som vetenskaplig metod

Diskursanalysens styrka är att gå bortom det sagda eller skrivna ordet (utan att förlo-
ra kopplingen till det). I ett annat sammanhang har socialpsykologen Elliot Mishler 
kritiserat intervjun just för att den inte har förmågan att ta detta steg. Att intervjua 
är att ta intervjupersonen från hans eller hennes vardag och introducera intervjun 
som meningsskapande kontext. I intervjun, menar Mishler, måste den analyserande 
skapa mening av ”ett isolerat svar på en isolerad fråga” (Mishler 1986, s. 3). Intervjun 
saknar ”den delade förståelse, den kontextuell förståelse, den vardagskunskap och 
det reciproka målet som tal i vardagen har” (Mishler 1986, s. 1). Intervjun har, en-
ligt honom, problemet att det är svårt att avgöra vad i intervjupersonens svar som 
är ett resultat av intervjun som kontext och vad som kan hänföras till människan 
själv och hennes situation. Berättelserna som skapas i intervjun är även begränsade 
till intervjun och det finns därför en risk att de är instrumentella artefakter. Jag kan 
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tycka att kritiken inte utesluter intervju som användbar metod för sociologin (det 
gör inte Mishler heller). Men den sätter fingret på svårigheten att distansera sig från 
sitt material (om det nu är så att man som forskare/intervjuare är en viktig orsak till 
materialet) och koppla samman det med de diskurser som åberopas. 
 En liknande kritik som ofta riktas mot diskursanalys (både av dess kritiker och 
av självreflexiva diskursanalytiker) är att den är ”subjektiv”, det vill säga beroende av 
den som tolkar. Kritiken är på ett tämligen självklart sätt korrekt. Forskningsresultat 
är en produkt av det arbete som forskaren lagt ner. Men det är inte att vara subjektiv, 
om man med subjektiv menar godtycklig eller relativistisk. Det handlar om att dis-
kursanalys är en mänsklig praktik. Jämfört med Durkheims utläggning här ovan är 
en sådan beskrivning av samhällsvetenskap mer jämställd. Den är inte bara en analys 
av sociala praktiker, utan den är även en social praktik i sig själv. När vi kommit hit 
i diskussionen börjar det bli möjligt att identifiera fallgropen och dess alternativ. 
 Fairclough använder i sina tidiga texter begreppet ”medlemsresurser” för att be-
skriva de verktyg med vilka en person tolkar texter. Det är ett närmast bourdieuskt 
betraktelsesätt: En människa läser (och skriver) en text med utgångspunkt i de er-
farenheter och den kunskap hon har. Begreppet är brett och innehåller sociologiska 
storheter som klass, kön och etnicitet, men även individens kognitiva resurser (oli-
ka tankestilar) och det ”kapital” man på andra sätt tillskansat sig eller påtvingats. 
Fairclough beskriver det som internaliserade sociala strukturer, normer och konven-
tioner (1989, s. 24–25, 140–142). Att det är medlemsresurser innebär att det utgör 
en form av kapital eller resurser som används i tolkningen av texten. Resurserna blir 
tillgängliga för att man tillhör en viss grupp (exempelvis befinner sig på en viss klass-
position). 
 Utifrån ett sådant resonemang kan man se hur Borges Menard skrev nionde, tret-
tioåttonde och ett fragment av kapitel tjugotvå av Don Quijote utifrån de medlems-
resurser han förvärvat sig under 1918 års Frankrike. Cervantes skrev samma text 
utifrån sina medlemsresurser. Det är vad som enligt Borges skiljer Menards storhet 
från Cervantes slätstrukenhet. Läsningen av texten är på samma sätt beroende av 
konsumentens medlemsresurser. En text läses utifrån läsarens erfarenheter, och hen-
nes förutsättningar. Det är inte vilken person som helst som kan och som har intresse 
att urskilja nyanserna mellan orden ”sanningen, vars moder är historien, rival till 
tiden, bevarare av tidshändelserna, vittne till det förflutna, förebild för nuet, förvar-
ning om framtiden” när de är skrivna i början av 1600-talet och när de är skrivna 
1918. 
 Lässtilen som används är resultatet av läsarens medlemsresurser. Jag menar att 
”fallgropen” uppstår på grund av en oförmåga att använda en viss lässtil. Jag har be-
skrivit hur problem uppstår när diskursanalys används som en metod för att utifrån 
en text utläsa hur en händelse faktiskt skett. Men är det inte så vi alla är vana vid 
att läsa texter (när vi inte ska analysera diskurser)? När vi sittandes vid köksbordet 
läser kvällstidningarnas beskrivningar av ett uppmärksammat brott är det ingen som 
klandrar oss för att vi på detta sätt försöker få reda på hur brottet gick till (förutom 
så där moraliserande som man kan vara angående kvällstidningar). Man bör alltså 
förstå fallgropen som att diskursanalytikern ”tar med sig” sin vardagliga lässtil när 
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han eller hon gör en diskursanalys. Många metodböcker varnar den nyblivna in-
tervjuaren att blanda samman intervjun med ett vanligt samtal. På samma sätt vill 
jag varna den nyblivna diskursanalytikern för att inte blanda samman diskursanalys 
med en vardaglig läsning (och tolkning) av texter. Något jag anser sympatiskt med 
Faircloughs metod är att han menar att det inte finns någon essentiell skillnad mellan 
diskursanalytikerns tolkning och de tolkningar som görs av de individer som är en 
del av fältet (aktörer beskrivna i texten, dess tänkta konsumenter och så vidare).

[O]m analytikern använder sina egna medlemsresurser för att förklara hur tolkningar som görs 
av deltagarna i en diskurs i sin tur är beroende av deras medlemsresurser, så är det viktigt att 
analytikern är känslig inför vilka resurser hon själv använder för att analysera. I detta stadie är det 
egentligen bara självmedvetenhet som skiljer analytikern från de deltagare som hon analyserar. 
Analytikern gör detsamma som den deltagande tolkaren, men till skillnad från denna är analyti-
kern upptagen med att förklara vad hon gör (Fairclough, 1989, s. 167). 

Skillnaden mellan en vardaglig och en vetenskaplig tolkning har jag tidigare beskri-
vit som skillnaden mellan tolkningar av första och andra ordningen. Här uppstår 
ännu en skillnad. Den vetenskapliga tolkningen följer strikt en metod, medan den 
vardagliga tolkningen är spontan. Detta är en beskrivning av det vetenskapliga till-
vägagångssättet som förhoppningsvis alla kan hålla med om. Att ett arbete är veten-
skapligt innebär att det är inplacerat i en vetenskaplig tradition, följer en metod som 
är godkänd av denna tradition samt att vetenskaparen på ett tydligt sätt rapporterar 
om arbetets innehåll på ett sätt som gör det möjligt för andra vetenskapare att avgöra 
om arbetet gått rätt till och om resultaten är att lita på. När det gäller KDA är den 
vetenskapliga traditionen diskursanalys i allmänhet och kritisk diskursanalys i syn-
nerhet. Slutligen är det viktigt att på ett tydligt sätt presentera sin metod och teori 
samt beskriva hur dessa används i arbetet för att andra vetenskapare ska kunna av-
göra kvalitén (genom läsning av det vetenskapliga arbetet). Detta är vad som skiljer 
en vetenskaplig analys av en text från en vardaglig läsning av densamme. Som av en 
händelse är skillnaden mellan en vardaglig och en vetenskaplig förståelse ett centralt 
tema i min avhandling (Ringström, 2011).
 Om vi ska återkomma till fallgropen innebär den att diskursanalys som veten-
skaplig metod inte blivit till en del av vetenskaparens medlemsresurser. Detta har 
stora konsekvenser för arbetets vetenskaplighet. Om vi går till den typen av text som 
jag talade om i tidigare, studentuppsatsen, är de riktlinjer som oftast finns anpassade 
efter ett vetenskapligt arbetssätt. Ett par tips för uppsatsskrivaren är på sin plats. 
Frågeställningen bör vara utformad på ett sätt som ligger i linje med diskursanaly-
sens förmåga. Det är strategiskt dumt att använda en metod för att svara på frågor 
som den inte är avsedd att besvara (frågor om brottet, förövare och så vidare). En 
sådan tanke ryms i en fråga som brukar återfinnas i samhällsvetenskapliga uppsatsers 
metodkapitel: Mäter (alternativt undersöker) du det du avser att mäta (alternativt 
undersöka)? Diskursanalys är en på många sätt användbar metod som har stor po-
tential för kritisk samhällsvetenskap. Det är en fördel att utnyttja dess styrka (att syn-
liggöra och kritiskt granska de diskurser som möjliggör texten). Forskaren bör även 
inplacera sig i en vetenskaplig tradition. Det låter sig enkelt göras genom att följa de 
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metodböcker som finns inom ämnet diskursanalys (för KDA rekommenderas någon 
av de böcker som presenteras i referenslistan). Att göra det möjligt för andra ve-
tenskapare att granska arbetsprocessen är förhållandevis enkelt. Genom att utarbeta 
gedigna metod- och teorikapitel kan man övertyga en läsare om att ens arbete är av 
den kvalité man eftersträvat. Kort sagt, att göra den vetenskapliga metoden till en del 
av sina medlemsresurser.
 Känslan av att man inte behöver en metod för diskursanalys (”det är bara att läsa 
och det kan jag”) borde tas som en signal för att det är av oerhörd vikt att förankra 
arbetet i en vetenskaplig metod. Tanken om att diskursanalys ändå är subjektivt och 
därför upp till var och en att utforma är att osynliggöra alla de som arbetat för att 
göra diskursanalys till ett viktigt och användbart verktyg för samhällsvetenskapen. 
Det är även att missa värdet av vetenskaplighet i det akademiska arbetet. Att man 
redan tror sig kunna diskursanalys är just ett tecken på att man antar att de medlems-
resurser man tillskansat sig utanför akademin är nog. Syftet med denna diskussion 
har varit att belysa det problematiska i ett sådant tillvägagångssätt.
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J o a k i m  T h e l a n d e r

Den känsliga intervjun
Reflektioner kring intervjuer om känsliga ämnen 

Många ämnen kan anses känsliga att tala om, inte minst inom det kriminologiska 
fältet. Vare sig en person är offer, förövare, vittne eller på annat sätt gjort erfarenheter 
inom området uppfattas dessa erfarenheter ofta som känsliga att beröra och tala om. 
I denna artikel kommer att jag diskutera och förhålla mig kritiskt till en del av de 
råd som finns om hur känsliga ämnen bör hanteras i intervjustudier. Jag kommer 
också att använda några illustrativa exempel från det kriminologiska området, främst 
hämtade från min egen forskning men också från John Braithwaites (1984) under-
sökning av korruption inom läkemedelsindustrin.
 I mitt avhandlingsarbete för några år sedan gjorde jag intervjuer med svenska och 
danska biståndsarbetare på temat korruption inom bistånd (Thelander, 2006). Även 
detta kan betraktas som ett känsligt ämne att tala om, särskilt om man blir ombedd 
att tala om sina egna erfarenheter, eftersom det rör sig om handlingar som kan vara 
olagliga eller åtminstone omoraliska. Känsligheten i ett ämne bör dock betraktas som 
potentiell. Den är inte essentiellt inneboende i själva ämnet utan bör snarare ses som 
ett resultat av samspelet i den sociala situationen. Det kan inte förutsättas på förhand 
att ett ämne alltid, för alla och i alla sammanhang är känsligt. Ett ämne (eller en 
händelse) är inte känsligt utan görs känsligt under samtalets gång: ”[…] the delicate 
and notorious character of an event is constituted by the very act of talking about it 
cautiously and discreetly” (Bergmann, 1992, s. 154).51 
 Antagandet att ett visst ämne är känsligt leder lätt till att man som forskare betrak-
tar intervjupersonerna som ovilliga att diskutera ämnet ifråga och dessutom benägna 
att inte berätta om vissa saker eller rentav att ljuga. Att intervjupersoner kan vara 
motvilliga att tala om vissa saker har sedan länge diskuterats som ett intervjumeto-
dologiskt problem. Howard Becker och Blanche Geer (i Adler & Adler, 2001) skrev 
redan 1969 om intervjupersoners ovilja eller rentav oförmåga att diskutera vissa frå-
gor: ”Frequently, people do not tell an interviewer all the things he might want to 
know” (Adler & Adler, 2001, s. 515). Enligt W. Michael Reisman (1979, s. 11) som 
51 Därmed vill jag inte hävda att alla ämnen har samma sannolikhet att bli behandlade som känsliga. 

Det är mer troligt att korruption kommer att behandlas och uppfattas som ett känsligt samtalsämne 
än om samtalet handlar om vädret. Men helt säker kan man inte vara, vare sig beträffande ett ämnes 
potentiella okänslighet eller dess potentiella känslighet.
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skrivit om mutor är det så att en del av dem som själva ger mutor, eller är väl insatta 
i den sortens verksamhet, aldrig kommer att vilja berätta om det. 
 Men det är inte det enda möjliga förhållningssättet, även om det spontant na-
turligtvis ligger närmast till hands att tänka sig en sådan motvillighet. Reisman ta-
lar om vad han kallar ”the braggadocio factor” (”braggadocio” kan översättas med 
”skrytsam” eller ”skrävlande”). En del intervjupersoner kan tänkas överdriva när de 
beskriver sina erfarenheter för att demonstrera sitt mod eller sitt oberoende inför 
intervjuaren, just för att det rör sig om handlingar som kan anses vara tabubelagda. 
En person kan alltså tänkas överdriva eller skryta om sina erfarenheter lika väl som 
att utelämna eller underbetona dem.
 Biståndsarbetaren Kaj (samtliga namn i texten är fingerade), som jag intervjuade 
i samband med mitt avhandlingsarbete, beskriver mutor som mycket vanligt före-
kommande i länderna där han arbetar med bistånd men säger samtidigt att han själv 
aldrig betalat ut någon muta. Detta kan då betraktas som ett sätt för Kaj att presen-
tera sig själv (Goffman, 2009) som orubblig och karaktärsfast, oavsett om framställ-
ningen är verklighetsgrundad eller inte. Det anses i de flesta situationer vara mora-
liskt eftersträvansvärt att inte betala mutor och ju mer Kaj beskriver omgivningen 
som korrupt, desto hederligare framstår han själv. Hans presentation av sig själv som 
”omutbar” är på det sättet beroende av och tydliggörs i kontrast till en möjligen över-
driven, eller i varje fall knappast underbetonad, beskrivning av hur allting i länderna 
där Kaj arbetar med bistånd genomsyras av mutor (se Thelander, 2006, s. 70). 

Hanterandet av känsliga ämnen

Det finns ett antal råd för hur man som intervjuare bör prata med en intervjuperson 
om ett känsligt ämne. Dessa råd verkar dock förutsätta att man redan ”vet” att ämnet 
som ska behandlas är känsligt. För att belysa de konventioner som tycks vara rådande 
inom detta område börjar jag med att diskutera artikeln Conducting the Sensitive 
Interview (Winkler, 1995). I denna ger artikelförfattaren Kathleen Winkler några råd 
för den som ska intervjua en person om ett känsligt ämne. Enligt min uppfattning 
är dessa råd inte unika för Winkler, utan speglar snarare utbredda föreställningar om 
hur känsliga ämnen bör hanteras under intervjuer. Men jag använder Winklers råd 
som utgångspunkt för den efterföljande diskussionen, eftersom de är tydligt formu-
lerade och därför lämpliga som startpunkt för vidare reflektioner i ämnet.52 
 Grundregeln är enligt Winkler att intervjuaren bör ha respekt för den som inter-
vjuas. Intervjupersonen är inte skyldig att svara, utan man ska som intervjuare res-
pektera om intervjupersonen säger att ”det där vill jag inte prata om”. Däremot kan 
en väl genomförd intervju enligt Winkler ibland ha en terapeutisk effekt: ”A skilled 

52 Winkler är journalist snarare än forskare, vilket gör att hennes infallsvinkel blir något annorlunda. 
Men jag tror ändå att hennes artikel är illustrativ för hur intervjuer om känsliga ämnen ofta betrak-
tas även i forskningssammanhang.
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and sympathetic interviewer, on the other hand, will not only elicit a moving story 
from the subject, but may actually help him or her come to terms with an experience 
kept hidden or repressed for years” (Winkler, 1995, s. 1). 
 Här bör det påpekas att de känsliga ämnen som Winkler talar om ofta gäller nå-
gon form av personliga traumatiska upplevelser, till exempel en mördad familjemed-
lem, missbruksproblem eller en abort. Det är alltså inte riktigt samma typ av känsligt 
ämne som det eventuella givandet eller tagandet av mutor, men det finns likheter 
så till vida att intervjuaren förutsätter en viss motvilja eller olust från intervjuperso-
nens sida när det gäller att diskutera ämnet. Nedan följer, i förkortad form, några av 
Winklers råd:

Förberedelser är viktiga, ta i förväg reda på så mycket som möjligt om personen 
du ska intervjua. 
Om du märker att intervjupersonen är utpräglat nervös, låtsas inte som ingenting 
utan säg ”jag förstår att det här känns svårt för dig, men det kommer att bli bättre 
efter en stund”.
Börja med generella, mindre hotfulla frågor som ”berätta lite om dig själv” för att 
sedan närma dig de mer känsliga aspekterna.
Rör dig gradvis i kronologisk ordning genom de delar av personens liv som är 
relevanta för berättelsen. Om intervjupersonen kommer bort från ämnet, säg ”vi 
kan prata om det senare, men nu vill jag höra mer om…”.
När det är dags för att ta upp det känsliga ämnet, varna intervjupersonen genom 
att säga ”jag måste nu ställa några mer specifika frågor kring det som hände”.
Ge din intervjuperson gott om tid för att besvara frågorna. Om han eller hon 
slutar prata, säg till exempel ”det där måste ha varit svårt för dig, vad hände sen?”. 
Låt hela tiden rösten vara varm och deltagande.
Inta aldrig en fördömande attityd till det som intervjupersonen säger. Formuleringar 
i stil med ”men hur i all världen kunde du göra så?” är givetvis förbjudna, men för-
budet gäller även mer subtila gester eller verbala uttryck, oavsett hur motbjudande 
du än kan finna intervjupersonens yttranden.

Winklers råd kan spontant te sig rimliga men kan likväl ifrågasättas på flera punkter. 
Hon förespråkar en inledning med allmänna och mindre hotfulla frågor där man 
sedan gradvis närmar sig intervjuns förmodat mer känsliga delar. Till en början ska 
alltså det känsliga ämnet undvikas. Detta är en etablerad samtalsregel och som sådan 
är den oftast giltig inte bara vid intervjuer utan även under vardagliga samtal, sär-
skilt vid samtal med främlingar eller personer man inte känner så väl. Man bör inte 
inleda en konversation med att ta upp kontroversiella samtalsämnen utan det ska 
”kallpratas” först. 
 Och det är ju möjligt att det ofta blir ett bra resultat om man som intervjuare 
följer denna grundläggande regel. Intervjupersonen känner sig trygg och det kan i 
bästa fall skapas ett förtroende i intervjurelationen genom det inledande småpratet. 
Kriminologen Carl B. Klockars (1974, s. 219 ff) menar att han i sin studie av hälare 
hade framgång med en sådan strategi i kontakten med sin centrala intervjuperson, 
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den professionelle hälaren Vincent. Klockars väntade i tre månader innan han kände 
att det var läge att under intervjuerna mer ingående tala om dennes kriminella ak-
tiviteter. Det förtroende som etablerades under denna tid anser Klockars var helt 
nödvändigt. Men det kan faktiskt vara så att strategin likväl var överdrivet återhåll-
sam, särskilt eftersom Vincent redan vid deras första möte berättade för en förbluf-
fad Klockars om sin häleriverksamhet: ”Frankly, I was overwhelmed. I had expected 
caution” (Klockars, 1974, s. 217). 
 Med tanke på att Vincent var aktivt kriminell är det möjligt att tillvägagångssättet 
i detta fall trots allt var befogat. Men det är inte självklart att det alltid måste vara så. 
Det går mycket väl att tänka sig att det skulle kunna vara effektfullt att ”överraska” en 
intervjuperson med att direkt ta upp det förmodat känsliga ämnet. En sådan strategi 
kan vara värd att pröva men kräver givetvis fingertoppskänsla från intervjuaren. Det 
bör också påpekas att det inte enbart är av hänsyn till intervjupersonen som man 
under intervjun ofta dröjer med att behandla de potentiellt känsliga aspekterna. Även 
intervjuaren kan tveka och vara motvillig till att beröra dessa. Här verkar Winkler 
utgå från att det som är känsligt för intervjupersonen är okänsligt för intervjuaren, 
även om hon senare i någon mån modifierar detta genom att nämna att intervjun 
kan vara känslomässigt ansträngande för både intervjuaren och den intervjuade. 
 Winkler förespråkar en tämligen hård styrning av intervjun från intervjuarens 
sida. Intervjun ska behandla händelserna i kronologisk ordning. Här är jag mer kri-
tisk; en alltför hård styrning riskerar snarare att hämma intervjupersonen. Det är 
troligen inte en lyckad strategi att på detta sätt försöka styra när intervjupersonen ska 
få lov att prata om saker som han eller hon vill diskutera. Då är det bättre att vara 
följsam som intervjuare och låta intervjupersonen själv bestämma i vilken ordning 
som händelserna ska tas upp. Visserligen är även kronologin en etablerad samtals- 
och berättarkonvention, men den gode berättaren tillåter sig ibland att bryta mot 
denna regel och det bör intervjuaren även låta intervjupersonen göra. Graden av 
strukturering av en intervju kan naturligtvis variera beroende på forskningssyftet, 
men oftast tror jag att ett mer öppet och följsamt förhållningssätt är att föredra (jfr. 
Hammersley & Atkinson, 2007, s. 117 ff). 
 En annan aspekt är att analysen av en berättelses kronologi kan ge ledtrådar om 
hur intervjupersonen ser på orsakssambanden i berättelsen. Om vi säger ”först hände 
A, sedan hände B” ligger det nära till hands att dra slutsatsen att vi därmed också 
antyder ett orsakssamband mellan A och B. Detta behöver naturligtvis inte vara ett 
verkligt orsakssamband utan det kan vara endast skenbart, kanske är det rentav en 
medveten retorisk poäng från intervjupersonens sida. Men om vi följer Winklers råd 
alltför nitiskt omintetgörs möjligheterna till en sådan analys.
 När det gäller eventuella fördömande yttranden från intervjuarens sida är Winkler 
sträng; dessa är helt enkelt förbjudna. Denna uppfattning ligger väl i linje med den 
konventionella bilden av den ”objektive” eller ”neutrale” intervjuaren; den som stäl-
ler frågor och observerar men som själv intar en avvaktande och neutral hållning för 
att inte påverka resultatet av intervjun (jfr. Holstein & Gubrium, 1995; Fontana, 
2001). 
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 Även här måste jag göra invändningar mot Winklers råd. Om de tidigare 
råden – småprata först, följ en kronologisk form – varit förankrade i etablerade 
samtalskonventioner så rekommenderas här istället ett brott mot dessa konventioner. 
Sällan finner vi inom andra områden än intervjumetodiken förväntningar om att ac-
ceptera ”allt” den andre säger och hålla inne med avvikande uppfattningar eller kri-
tiska kommentarer. Detta är något främmande för det vardagliga samtalet, åtmins-
tone så länge samtalet äger rum mellan två någorlunda jämspelta parter. Där utbyts 
åsikter som ofta kan stå i konflikt med varandra; den som bara säger ”jaha”, ”mm” 
och ”jag förstår” blir förmodligen betraktad som oengagerat likgiltig, en tråkmåns el-
ler bådadera. Men den traditionella intervjun präglas ofta av ett uttalat accepterande 
och konfliktundvikande förhållningssätt från intervjuarens sida. 
 Winkler betonar således att intervjuaren bör uttrycka en form av acceptans under 
intervjun. Drastiska eller kontroversiella uttalanden från intervjupersonen kan emel-
lertid även betraktas som en utmaning – ”vad säger du nu då?” – det kan då uppfattas 
som märkligt och onaturligt om intervjuaren inte går i någon form av svaromål. 
Ändå kan det tilläggas att konventionen om den neutrala intervjuarrollen är så stark 
att eventuella avsteg från denna måste göras med viss försiktighet. Intervjupersonen 
förväntar sig oftast att inte bli motsagd utan ser intervjun som ett tillfälle att 
äntligen få ”säga sitt”. Relationen i intervjun kan då störas om intervjuaren förefaller 
överdrivet konfliktbenägen eller helt enkelt bara tar för stor plats i samtalet. Även här 
krävs alltså fingertoppskänsla för den intervjuare som vill bryta mot konventionerna. 
 När det gäller intervjuer i forskningssammanhang tror jag att konventionen om 
intervjuarens objektivitet och neutralitet främst bör betraktas som ett uttryck för 
en viss kunskapsteoretisk hållning, där intervjun mer eller mindre direkt antas åter-
spegla intervjupersonens verklighet. Intervjupersonen ses som ett ”vessel of answers” 
(Holstein & Gubrium, 1995, s. 7 f ): ett ”kärl” fyllt med relevanta svar och fakta 
hämtade direkt från hans eller hennes erfarenheter. Om forskaren på något sätt till-
låter sig att ge avkall på neutraliteten tänker man sig att det kan leda till en snedvrid-
ning eller kontamination av det empiriska materialet – plötsligt kan det bli osäkert 
vems verklighet det egentligen är som återspeglas under intervjun.

Intervjuaraffekten 

För att ge en tydligare empirisk anknytning till diskussionen vill jag ge ett par ex-
empel på min egen intervjuarroll från mitt avhandlingsarbete (Thelander, 2006). 
I efterhand har jag insett att jag genom mitt agerande under intervjuerna med bi-
ståndsarbetare bidrog till att göra ämnet ”mutor” känsligt, kanske i onödan. Redan 
under den period när jag genomförde intervjuerna lade jag märke till att jag, framför 
allt i de inledande intervjuerna, uttryckte mig försiktigt när mina frågor handlade 
om biståndsarbetarnas egna erfarenheter av mutor och korruption i samband med 
biståndsarbete. 
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 Intervjun inleddes oftast med att jag bad biståndsarbetaren presentera sig och 
berätta var han eller hon hade arbetat med bistånd. Ibland tog intervjupersonen 
redan i början av intervjun själv upp ämnet ”mutor”, sannolikt eftersom jag vid 
mina inledande kontakter med intervjupersonen berättat att jag var särskilt intres-
serad av ämnet korruption och att intervjun främst gällde denna aspekt av arbetet. 
Men oftare var det ändå så att det var jag som tog upp ämnet, som i utdraget nedan. 
Utdraget är hämtat från inledningen av intervjun och biståndsarbetaren Ida berättar 
om sina olika arbeten inom biståndsverksamhet:

Ida: /---/ ... första jobbet hade jag ’89 då i (landet Y).
Joakim: Okej.
Ida: Och sen det sista nu var, jag kom, flyttade hem ifrån (landet Z) i höstas.
Joakim: Ja ja, okej.
Ida: Så det är från och med ’89 till idag [kort skratt].
Joakim: Ja ja, okej.
Ida: Så det har bara varit bistånd [kort skratt] hela tiden. 
Joakim: Ja. Men då har du mycket... alltså har du ehh... om vi tänker då det här med... korrup-
tion och mutor och så...
Ida: Mm.
Joakim: Är det nånting du har... stött på?
Ida: Ehh ja [kort skratt], mycket! I olika sammanhang.

Redan genom de inledande orden signalerar jag att vi nu ska prata om något som 
kan vara känsligt. Jag avbryter mig två gånger för att sedan säga ”om vi tänker då det 
här med… korruption och mutor och så”. ”Om vi tänker då det här med…” är en 
försiktig formulering; den tycks förutsätta en viss motvilja att tala om ämnet ifråga. 
Vi kan lätt tänka oss fraser som ”om vi tänker då det här med mutor” eller ”om vi 
tänker då det här med ditt sexualliv” eftersom vi spontant uppfattar dessa ämnen 
som potentiellt känsliga. Det skulle däremot te sig märkligt att till exempel fråga 
”om vi tänker då det här med ditt namn”. En annan tolkning kan vara att detta helt 
enkelt är en övergång från småprat till ”business” eller allvar, eller en övergång från 
mer informellt samtal till mer formellt. Så kan det vara, men jag menar ändå att det 
finns fog för att hävda att jag uttrycker mig extra försiktigt i intervjuerna. I viss mån 
är övergången från informellt till formellt samtal redan överstökad i samband med 
att bandspelaren startats och intervjun påbörjats en kort stund tidigare. 
 Jag använder uttrycket ”det här med” vilket följs av en kortare paus. Efter det 
följer ”korruption och mutor och så”. Även här blir det besynnerligt om vi byter 
ut ämnet mutor och korruption mot något som allmänt betraktas som okontro-
versiellt: ”ditt namn och så”. Uttrycket ”det här” är också av intresse. Jag undviker 
till en början att använda orden mutor och korruption, och att uttrycket ”det här” 
kan användas för att ersätta ord som av någon anledning upplevs som laddade är en 
rimlig tanke. Tolkningen bör dock göras med viss försiktighet. Man kan alternativt 
tänka sig att uttryck som ”det här” helt enkelt används för att det är kortare än att 
hela tiden säga ”mutor och korruption”. Likväl är det så att att uttryck som ”det här” 
återkommer påfallande ofta i intervjuerna som en beteckning för ämnet korruption.
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 När jag uttrycker mig som i exemplet ovan så bidrar detta till att rama in ämnet 
mutor och korruption som känsligt redan från början av intervjun. Intervjupersonen 
behöver inte göra det; jag gör det genom mitt sätt att ställa frågan. En mer explicit 
variant av detta uttryckssätt finns i en annan intervju, där jag talar med biståndsar-
betaren Kaj. Efter att han kort presenterat sig själv och sin organisation tar jag upp 
ämnet korruption:

Joakim: Ehh... Ja, vi kanske egentligen ska... ehh gå direkt på det här, och inte tassa kring det, 
utan det här med erfa-, alltså dina erfarenheter av... korruptionen, ditt möte med det som hjälp-
arbetare. Hur, hur ser dom ut?
Kaj: Ja [kort skratt], då måste man ju förklara att som... det jobb jag gjort. Den nivån jag är på 
nu så stöter jag inte på det i den... brutala form som man gör som Kalle Svensson och Nisse 
Persson och så här, men...
Joakim: Nej.
Kaj: Det [som] det handlar om med korruptionen först och främst då, det handlar ju om att jag 
kommer till gränsen, jag ska över en gräns.

Efter detta följer en omfattande redogörelse för biståndsarbetarens erfarenheter vid 
olika gränsövergångar. Här är det tydligt att jag som intervjuare pekar ut ämnet som 
känsligt på ett väldigt explicit sätt. Det kan rentav hävdas att jag gör ämnet känsligt 
i kontrast till intervjupersonens mer ogenerade sätt att formulera sig. Mest iögonfal-
lande är givetvis uttrycket ”och inte tassa kring det”. Vid andra tillfällen kan man 
alltså anta att det har tassats kring det, och ett ämne som det brukar tassas kring är 
en stark kandidat till att vara ett känsligt ämne. Användandet av ordet ”egentligen” 
är något oklar, men den förutsätter på något sätt att jag hade planerat att inte gå 
direkt på ämnet utan tänkte prata lite om andra saker först. Det bör också noteras 
att jag även i detta utdrag använder uttrycket ”det här”, till och med två gånger i en 
relativt kort passage. Även här bidrar jag alltså som intervjuare till att peka ut ämnet 
som känsligt. 
 Kaj var den ende av biståndsarbetarna som begärde (och fick) en skriftlig garanti 
om att han och hans organisation skulle få vara anonyma. Men denna försiktig-
hetsåtgärd tycks alltså inte ha varit nödvändig på grund av ämnet i sig. Kaj har inga 
problem med att diskutera ämnet korruption, men han vill inte att hans berättelser 
ska kunna kopplas direkt till honom. Det tyder på att ett ämne kan vara känsligt 
under vissa omständigheter, men inte under andra. Om Kaj inte hade garanterats 
anonymitet är det däremot troligt att han hade uttryckt sig annorlunda och sannolikt 
varit mindre frispråkig under intervjun. En tredje och sista variant som jag vill ta upp 
är den följande. I denna passage är det svårt att hävda att jag medverkar till att göra 
ämnet känsligt, men min reaktion på intervjupersonens sätt att utan omskrivningar 
diskutera ämnet är ändå talande. Biståndsarbetaren Jan berättar om sina erfarenheter 
när det gällde att föra in varor i landet där han arbetade:

Jan: /.../ om man skulle ha in varor i landet. Då eh... om man gick och frågade en speditions-
firma vad dom skulle ha för tullklarering och sånt där. ”Ah det var ju då fasta kostnader, men 
det var ju reglerat” och så där, ”och sen är det ju då den administrativa avgiften, eller hante-
ringskostnaden”. ”Jaha, vad menar du då?”. ”Jaa, för att... för tullarna överhuvudtaget tittar på 
papperna”, och eh... ”jo, men det är okej, man lägger in det som administrativa kostnader”. Så 
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när man fick en räkning så stod det ”administrativa kostnader” så och så mycket, och... det höll 
för en granskning.
Joakim: Ja. Och det var för att få in grejorna i landet?
Jan: Ja, så man lät dom muta istället.
Joakim: Ja. [kort paus] Eller, vad sa du?
Jan: Man lät speditionsfirman muta i tullen och i hamnen, istället för att göra det själv.

Jan talar till synes ogenerat om hur hanteringen av införseln av varor kunde gå till i 
landet där han arbetade med bistånd: ”man lät dom [speditionsfirman] muta istäl-
let”. Det är rentav så att rättframheten överrumplar mig i egenskap av intervjuare. 
Min reaktion på hans yttrande uttrycker förvåning och jag undrar om jag verkligen 
hörde rätt: ”Eller, vad sa du?”. Det som inte verkar vara särskilt känsligt för Jan före-
faller istället vara känsligt för mig som intervjuare. Om jag inte ansåg korruption 
vara ett känsligt ämne så skulle det inte finnas någon anledning att bli överrumplad. 
Möjligen tycker jag rentav att Jans formulering är alltför rättfram och i det avseendet 
kanske en aning plump.
 Det var inte särskilt vanligt att intervjupersonerna i mina intervjuer uttryckte sig 
så rakt på sak, men det kan inte uteslutas att fler hade gjort liknande yttranden om 
jag inte själv hade bidragit till ämnets känslighet. Det är naturligtvis svårt att avgöra 
exakt vilka konsekvenser mitt sätt att ställa frågor haft för hur intervjuerna gestaltat 
sig. En del av intervjupersonerna är som jag tolkar det måna om att uttrycka sig 
försiktigt. Andra tycks emellanåt snarare vara benägna att berätta om sina erfaren-
heter på ett sätt som kan ses i ljuset av Reismans (1979) ”braggadocio factor”; det 
kan handla om överdrifter snarare än underbetoningar. Ytterligare andra är svåra att 
placera in något av dessa fack och deras redogörelser ter sig inte som vare sig skryt 
eller försiktighet. Detta tyder på att det inte bara är mitt sätt att ställa frågorna som 
är av betydelse, utan det rör sig självfallet om ett samspel mellan mig och intervjuper-
sonerna.

Att bryta känslighetsbarriären

Som ett avslutande exempel, och en metodologisk parallell, vill jag nämna krimi-
nologen John Braithwaites (1984) studie av korruption inom läkemedelsindustrin, 
där läkemedelsbolag ibland fått kritik för sina sätt att marknadsföra sig. Braithwaite 
beskriver det som att han i de inledande intervjuerna han gjorde med chefer inom 
läkemedelsindustrin var försiktig när det gällde att ta upp frågan om korruption. I 
den mån han nämnde frågan gjorde han det genom att hänvisa till andra exempel 
och tog upp ett vid den tiden uppmärksammat fall med den amerikanska flygplans-
tillverkaren Lockheed. Han använde en standardfråga: 
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I’ve read a lot in the newspapers about Lockheed and bribing foreign government officials. Do 
you think many of your competitors in the pharmaceutical industry engage in that sort of activ-
ity? (Braithwaite, 1984, s. 13). 

Det kan noteras att Braithwaite här väljer att placera frågan om korruption på en viss 
distans till läkemedelsbolagen. Exemplet i standardfrågan (Lockheed) handlar om 
en helt annan typ av företag. Dessutom ställer han en fråga om hur konkurrenterna 
agerar i dessa frågor, snarare än hur intervjupersonens företag agerar. Även det senare 
innebär en form av distansering när det gäller korruptionsfrågan. Resultatet var 
dock magert. Cheferna gav i sin tur en form av standardsvar och kunde till exempel 
säga att de hade hört talas om korruption, men det var i det förflutna och förekom 
inte bland seriösa företag inom läkemedelsindustrin idag. Eller så svarade man mer 
allmänt och övergripande att läkemedelstillverkarna minsann levde upp till de allra 
högsta etiska krav som kan ställas på organisationer: 

We’re in the business of saving human lives, and that leads to higher ethical standards than you’ll 
find in any other industry (Braithwaite, 1984, s. 13).

Enligt Braithwaite började cheferna inte prata om frågan på allvar förrän han bytte 
strategi. Han började istället uttrycka det som att han visste att läkemedelsföretagen 
ägnade sig åt korrupta praktiker och att detta var ett välkänt faktum: 

I know that most of the major pharmaceutical companies, including your own, have disclosed to 
the SEC [Securities and Exchange Commission] the making of corrupt payments in many parts 
of the world. I’ve spoken to people at the SEC who interview companies on such matters and 
they tell me that the practices are still widespread. Why do large corporations feel that they have 
to do this sort of thing? (Braithwaite, 1984, s. 13 f ).

Han fann att de chefer han talade med sällan blev aggressiva eller defensiva. Snarare 
upplevde han att han bemöttes med mer respekt än tidigare, som en insatt person 
som visste vad han talade om. Braithwaite tyckte rentav att en del av dem föreföll lät-
tade, genom att de nu fick tillfälle att samtala med en person som uppenbarligen var 
insatt i en fråga de själva kände var ett dilemma för deras organisationer att hantera. 
 Med den nya strategin gav merparten av cheferna inte längre några standardsvar, 
utan började istället tala mer öppet om sina erfarenheter av korruption i läkemedels-
branschen. I detta fall går det att hävda, med utgångspunkt i hur Braithwaite själv 
beskriver och tolkar sina erfarenheter, att hanterandet av det ”känsliga” ämnet under 
intervjuerna var avgörande för studiens resultat. En överdrivet försiktig behandling 
av ämnet korruption hade rentav lett till en form av osynliggörande av det fenomen 
Braithwaite ville studera. Genom att bryta känslighetsbarriären kunde ämnet disku-
teras mer öppet och otvunget.
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En konstruktionistisk ansats

Som avslutning vill jag förespråka vad som kan beskrivas som en konstruktionis-
tisk intervjuansats (Silverman, 2011, s. 181 ff). Intervjun är ingen direktrapport 
eller avspegling från vare sig intervjupersonens eller intervjuarens externa verklighet. 
Alltsedan den ”språkliga vändningen”, då språkets roll på allvar började uppmärk-
sammas inom samhällsvetenskapen, har ett sådant kunskapsteoretiskt anspråk fram-
stått som problematiskt och ifrågasatts (Börjesson, 2003; jfr. Potter, 1996). Språket 
avbildar inte verkligheten, utan snarare handlar det om en radikal åtskillnad mellan 
språket och verkligheten. Det finns ingen slutgiltig och entydig korrespondens mel-
lan orden och de ting orden används för att beskriva. Kritiken har bland annat lett 
till ett upplösande av den skarpa gränsen mellan intervjuare och intervjuperson, ett 
växande intresse för fenomenologiska och etnometodologiska perspektiv och en in-
riktning mot analys av berättelser (Fontana, 2001).
 En intervju består till största delen av tal (ibland analyseras även gester, miljön där 
intervjun äger rum och så vidare) som är transkriberat till bokstavstecken; en intervju 
är åtminstone i analytisk mening en text. Och en text är inte och kan inte vara en 
direkt återspegling av den yttre verkligheten. Däremot är texten en verklighet i sig 
själv, skapad genom social interaktion under intervjun. Därmed finns det inte hel-
ler någon självklar intervjumetodologisk poäng med att sträva efter neutralitet som 
intervjuare. Det kan vara så att ett förhållningssätt där intervjuaren tillåter sig att 
vara en ifrågasättande och aktiv samtalspartner kan ge mer livfulla och uttrycksfulla 
beskrivningar och berättelser från intervjupersonen (Holstein & Gubrium, 1995). 
Dessa är enligt ett konstruktionistiskt perspektiv varken mer sanna eller mer falska 
än de som ges då intervjuaren intar en mer neutral och accepterande roll. 
 Däremot kan det finnas andra skäl att inta en konfliktundvikande och accepteran-
de hållning; det beror alldeles på syftet med intervjun och vad den handlar om. Det 
kan till exempel vara fråga om att ett terapeutiskt syfte eller en strävan att undvika att 
kränka intervjupersonen. Intervjuaren måste alltså vara kreativ och fingertoppskäns-
lig under intervjun. Patricia A. Adler och Peter Adler (2001) tycks uppfatta motvil-
liga intervjupersoner som ett stort problem inom intervjuforskningen. De uttrycker 
en förhoppning om att människor i framtiden ”[…] will be less taciturn than they 
are in the fairly paranoid environment in which we currently live” (Adler & Adler, 
2001, s. 531). Här kan man dock lika gärna hävda motsatsen. Andra forskare har 
pekat på den bekännelsekultur det finns tecken på i samtiden, där människor verkar 
vara beredda eller rentav angelägna att lämna ut alla möjliga tänkbara detaljer – in-
klusive ”känsliga” sådana – ur sina liv i dokusåpor och pratshower på TV (Lowney, 
1999). 
 I en del sammanhang kan det säkert finnas goda skäl att oroa sig för intervjuper-
sonernas eventuella motvilja att tala om vissa saker, men i många fall tror jag att den 
potentiella känsligheten hos ett ämne hellre bör ses som en tillgång. Det förmodat 
känsliga kan, till skillnad från det rutinmässigt triviala, faktiskt vara spännande och 
intressant att tala om! Och som vi redan sett vore det förhastat att förutsätta att 
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den förmodade känsligheten skulle utarma berättelserna på innehåll; det kan vara 
precis tvärtom. Däremot kan det när det gäller potentiellt känsliga ämnen finnas en 
känslighetsbarriär som behöver överskridas för att nå fram till det fenomen som ska 
studeras. Det kan finnas intervjuer där försiktighet är nödvändig och önskvärd, men 
i den mån det försiktiga och återhållsamma förhållningssättet blir slentrian tror jag 
att det finns en uppenbar risk att värdefulla berättelser går förlorade i omsorgen om 
det känsliga ämnet.
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