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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 
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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 
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”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-



45

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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