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1. Inledning 
Under D-kursen i etnologi, vt 2001, har olika teoretiska strömningar inom ämnet diskuterats och 

förklarats. Vid några föreläsningar berördes ämnet reflexivitet och den debatt kring denna arbetsmetod 

som tog fart under 80- och 90-talet såväl nationellt som internationellt. Att bedriva reflexiv forskning 

innebär att varje forskare ska analysera hur hennes personliga erfarenheter och känslor påverkar arbetet 

med tolkning och analys. Detta fick jag lära mig under den pågående kursen. Mitt intresse för detta 

väcktes och jag började fundera över om inte detta borde gå att se i olika avhandlingar. Jag ville också få 

en djupare kunskap inom detta område. Så var idén till ämnesval för denna uppsats född. 

 

1.1. Vad innebär reflexivitet i forskningsarbetet? 
Reflektion handlar om att fundera kring förutsättningarna för sin aktivitet, att undersöka hur personlig och 
intellektuell involvering påverkar interaktionen med vad som beforskas. När man reflekterar söker man tänka 
kring premisser för sitt eget tänkande, observerande och språkanvändande.1 

 
Under 1980-talet väcktes en filosofiskt präglad metoddebatt. Tron på absolut objektivitet i 

forskningsarbetet kritiserades och forskarens personliga engagemang och påverkan i sitt forskningsarbete 

lyftes upp till ytan. En reflexiv forskningsmetod efterfrågades. Reflexivitet i forskningen innebär att 

forskaren ska ses som en del i det som ska studeras. Genom att forskaren faktiskt är den som väljer sitt 

ämne, kan hon inte ses som en obetydlig åskådare utan som en del i det som ska studeras. Genom att 

studera andra människor, tvingas forskaren att studera sig själv. För att göra tolkningar av det som 

studeras utgår forskaren från sina egna erfarenheter. Även den text som skrivs i forskningsarbetet, skrivs 

av forskaren vars personlighet speglas i stilen på texten. I den ovan beskrivna reflexivitetsdebatten 

efterfrågades att forskaren skulle bli medveten om sin påverkan och också använda denna i sitt 

forskningsarbete. Forskaren skulle öppet använda sina personliga känslor och erfarenheter i sitt 

forskningsarbete, för att på så vis kunna redovisa ett mer sanningsenligt resultat av det som beforskats. 

Forskaren skulle gå från att ha varit en objektiv åskådare till att bli en subjektiv deltagare i forskningen. 

Forskarens subjektivitet innebär att hon blir medveten om sin  egen närvaro vid studiet av andra 

människor, och använder denna medvetenhet i sina tolkningar och sitt textskapande.2 

 

Till stora delar behandlade denna reflexivitetsdebatt forskarens personliga reaktioner vid fältarbeten, 

vilket är en vanlig arbetsmetod inom etnologin och antropologin. Där sätts forskarens personliga 

erfarenheter på prov, i jämförelse med den kulturella kontexten i det område där fältarbetet tar plats. Det 

var inom fältarbetet som forskarens självreflexivitet och självanalys skulle tillämpas för att bredda 

                                                           
1 Alvesson,  & Sköldberg, 1994, s. 321 

2 Ehn,  & Klein, 1994, s. 10ff 
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förståelsen för varför forskaren reagerade och tolkade som hon gjorde i mötet med De Andra. Det nya 

sättet att skriva förespråkade en reciprok och polyfon etnologi, vilket innebar att forskare och informant 

skulle ha lika stor plats i den färdiga texten. Forskningsarbetet skulle ses som ett samarbete mellan 

forskare och De Andra och bådas röster skulle få lika stor plats i den färdiga texten.3 Att genomföra en 

reflexiv forskning innebär alltså att forskaren, liksom Den Andra, blir synliga i den färdiga texten och på 

så vis ge forskningsresultaten en vidare dimension. 

  

1.2. Syfte 
Denna uppsats har två syften. Det huvudsakliga och första syftet är att analysera om och hur forskaren är 

synlig för läsaren i texten.  Mitt andrahandssyfte är att se hur ovanstående skiljer sig över tid. 

 

För att genomföra denna analys har jag utgått från några frågeställningar. Jag har försökt att se vilket 

förhållande forskaren har till sitt val av ämne. Finns det personliga band? Vidare har jag försökt se hur 

forskaren framställer sig själv i texten för sina läsare. Går det att se hur och varför forskaren gör sina 

tolkningar på ett speciellt sätt? Är forskaren öppet medveten om sin egen närvaro i text och tolkning och 

hur tillåts läsaren att se detta? Jag har också försökt se hur forskaren förhåller sig till sitt källmaterial och 

hur detta förhållningssätt visas för läsaren. Låter forskaren sina informanter komma till tals i texten eller 

finns de som osynliga medhjälpare ute i periferin? Får läsaren veta hur forskaren påverkats av sina 

informanter eller hur informanterna påverkats av forskaren? Vidare ska jag studera den språkliga stilen 

forskaren använder. Säger stilen något om forskarens personlighet och om vilka läsare som är målgruppen 

för avhandlingen? I min analys ska jag söka efter tecken i texterna som kan säga något om ovanstående 

faktorer. Det är med utgångspunkt från dessa punkter och frågor jag genomför min analys.  

 

1.3. Material, metod och avgränsningar 
Mitt huvudmaterial till denna uppsats är sex stycken etnologiska doktorsavhandlingar. Min första 

intention var att välja ut en avhandling för varje årtionde från 1930-talet till 2000-talet. Oberoende av 

innehåll i avhandlingarna började jag  söka efter avhandlingar från respektive årtionde. På biblioteket 

fann jag Åke Campbells avhandling från1928. Jag bestämde mig för att inkludera denna i mitt arbete. 

Denna avhandling blev därför den som fick representera den äldsta av avhandlingarna. Eftersom den kom 

ut under sent 20-tal, uteslöts 30-talet från analysen. De äldsta avhandlingarna jag valt är därför från 1928, 

1944 och 1952. Under arbetet med min analys insåg jag att en avhandling från varje decennium blev för 

många. Jag valde därför att utesluta avhandlingarna från 60- och 70-talet. Dessa båda avhandlingar visade 

                                                           
3 Meurling, 1997, s. 111 
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sig heller inte ha någon större betydelse för analysen av forskarnas reflexivitet. Väldigt små förändringar 

och skillnader var synliga under dessa båda årtionden. De var inte viktiga för resultatet av min analys. Av 

den anledningen valde jag att utesluta dessa. De största förändringarna över sättet att forska och skriva 

dök upp på 1980-talet, då den internationella reflexivitetsdebatten tog fart. Därför valde jag att låta de 

sentida avhandlingarna representera åren 1988, 1997 och 2001. Alla avhandlingar är utvalda enbart efter 

vilket år de gavs ut, oberoende av vilket ämne som avhandlas, vilken stad forskaren disputerat i eller 

vilken arbetsmetod forskaren utgått från. 

 

Reflexiviteten skiftar från forskare till forskare skriver Ehn och Klein. Varje enskild forskare hanterar 

reflexiviteten på sitt personliga vis. Det finns inga givna regler för detta tillvägagångssätt.4 Av den 

anledningen anser jag att det finns en fara i att enbart lägga ihop de olika avhandlingarna i konstruerade 

tidsgrupper. Reflexivitet är inte enbart tidsberoende utan främst individberoende. Därför vill jag analysera 

varje forskares avhandling för sig innan jag söker efter skillnader över tid.  

 

Mitt syfte var att se om och hur synlig forskaren gör sig för läsaren i sin text. Läsaren i detta fallet är jag. 

Min kunskap påverkar vad jag ser i de olika texterna, tolkningarna och analyserna. En läsare med andra 

livserfarenheter och kunskaper än jag, skulle säkert analysera annorlunda och ha andra tolkningsförslag 

än jag. Men denna uppsats är skriven av mig. Jag är läsaren, jag analyserar. Mina kunskaper kan jag inte 

komma undan. Som hjälp vid mina analyser har jag även läst en del litteratur i ämnet, men i huvudsak 

utgår analyserna från mig, som representerar läsaren.  

 

1.4. Utgångspunkt och perspektiv 
Den viktigaste referenslitteraturen för min analys är B. Ehn & B. Klein Från erfarenhet till text- om 

kulturvetenskaplig reflexivitet. I denna bok förklaras inte enbart vad reflexivitet är eller hur man skriver 

och forskar reflexivt. Här förklaras även hur en reflexivitetsanalys kan utföras. Den ger förslag på vilka 

frågor som kan ställas och vad som kräver närgranskning i en text, då författarens medvetenhet ska 

analyseras. Detta har varit till stor hjälp för mig och denna bok är därför den som jag använt flitigast i mitt 

arbete. 

 

Flera andra teoretiker med förankring både i Sverige och utlandet och i olika ämnesdiscipliner har varit 

mig behjälpliga. Till stor del har dessa böcker tagit upp hur en forskare ska skriva och forska reflexivt. 

                                                           
4 Ehn, B & Klein, 1994, s. 11 
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Detta har hjälpt mig genom att jag fått ledtrådar till vad jag ska söka efter och vilka frågor jag ska ställa 

mig i mina analyser.  

 

En viktig bok är Tolkning och reflektion- Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod av M. Alvesson och K. 

Sköldberg. Denna bok beskriver viktiga forskningsmetoder inom den humanistiska ämnesdisciplinen. Här 

diskuteras, förklaras och beskrivs viktiga tolkningsmetoder, bl a den reflexiva metoden, utförligt.  

 

B. Meurlings artikel "Den farofyllda färden- Fältarbete och könskonstituering" ger förslag, idéer och 

infallsvinklar till reflexivitetsfrågan. Hennes infallsvinkel är främst reflexivitet och kön. Denna aspekt tar 

jag inte upp i min analys, men artikeln har varit en viktig inspirationskälla för mig. 

 

Jag har också använt M. Vallströms artikel "Inför forskarens ögon- Om Åke Campbell, 

vetenskapsmannen och den vetenskapliga texten. En text-och kulturanalytisk studie." Denna artikel är just 

en analys av hur vetenskapsmannen Campbell, under 1900-talets första hälft, framställde sig själv i sina 

texter. Här har jag funnit både hjälp och inspiration till min analys, främst av de äldre avhandlingarna. 

 

Etnologisk ämneshistorik och tidstypiska moderiktningar inom ämnet har jag läst om i Vardagslivets 

etnologi- Reflektioner kring en kulturvetenskap av B. Ehn och O. Löfgren. 

 

A. Melucci har i sin bok, Nomader i nuet- sociala rörelser och individuella behov i dagens samhälle, 

uttryck sina tankar och reflektioner över hur människan i dagens samhälle lever i en verklighet byggd på 

reflektioner. För att tolka och förstå sin egen verklighet, måste individen reflektera över sina personliga 

referensramar. Dessa teorier kring människans normala tillstånd av reflexivitet, har varit till stor hjälp för 

en vidare förståelse av reflexivitetstanken. 

 

Andra viktiga litterära referenser har varit A. Giddens Modernitet och självidentitet- Självet och samhället 

i den senmoderna epoken, N-A. Bringéus Människan som kulturvarelse och red. J. Clifford & G. E. 

Marcus Writing Culture- The poetics and politics of ethnography. Alla dessa texter har varit viktiga för 

mig som stöd och förslag till utgångspunkter i mina analyser. Även om det inte finns en direkt 

källhänvisning till dessa böcker i min text, har de haft avgörande betydelse för mitt sätt att tänka, tolka 

och analysera. 
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1.5. Uppsatsens disposition 
I kapitel två har jag de individuella analyserna av de sentida avhandlingarna, d v s från 2000-talet t om 

1980-talet. I kapitel tre följer analyserna av de äldre avhandlingarna, d v s från 1950-talet t o m 1920-

talet. Varje individuell analys inleds med en kort redogörelse för innehållet i respektive avhandling, 

liksom forskarens syftesformulering. Anledningen till detta är att viss kännedom om avhandlingens 

innehåll, ger en helhet och vidare förståelse för reflexivitetsanalysen. Det var viktigt för mig att analysera 

varje avhandling för sig p g a att reflexiv forskning är en individuell företeelse. Varje forskare väljer själv 

hur hon vill handskas med det självreflekterande tänkandet. Att de sentida och de äldre avhandlingarna 

ändå analyseras i var sitt kapitel beror på att tanken om tidens påverkan ska finnas med redan här. 

Analysen av skillnader över tid kommer i kapitel fyra. Här försöker jag sätta samman de olika 

avhandlingarna i en grupp med den gemensamma nämnaren tid. Den ovan beskrivna uppdelningen av 

avhandlingar och tid gäller här. Kapitel fem innehåller min avslutning, där resultaten av min analys läggs 

fram.  

 

2. Sentida avhandlingar 
2.1. 2001 
Håkan Berglund-Lakes avhandling från år 2001 heter Livet äger rum- Försörjning och platstagande i 

norrländska sågverkssamhällen. Berglund-Lake studerar i sin avhandling hur sågverken skapade nya 

samhällen och levnadsvillkor för människor, som i slutet av 1800-talet bosatte sig och tog anställning vid 

sågverken. Avhandlingens syfte är att: 
/…/ undersöka vilka möjligheter och begränsningar en bosättning i de tidiga sågverkssamhällena innebar för 
de fast anställda sågverksarbetarna med sina familjer, vilka materiella och symboliska resurser de skapade 
och fick tillgång till, för att inrätta sina liv på en plats där de tidigare inte hade någon social anknytning.5 

 
Berglund-Lake beskriver dessa människors, boende, arbete, fritid, familjer och familjeliv liksom 

sågverkens organisation och lokalisering. 

 

I förordet till denna avhandling får läsaren veta att personen Berglund-Lake har arbetat på Sundsvalls 

museum. Detta museum ansvarar för Västernorrlands sågverkshistoria. Arbetet inspirerade till en 

avhandling om detta ämne. Här fann Berglund-Lake personligt engagemang, tillgänglighet av material 

liksom en personlig, geografisk koppling till människorna vid 1800-talets norrländska sågverk.6 Genom 

dessa uppgifter kan jag tydligt utläsa hur ämnesvalet reflekterar forskarens personliga intresse och 

engagemang.  
                                                           
5 Berglund-Lake, 2001, s. 13 
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De människor som under 1800-talets senare hälft flyttade till de norrländska sågverksdistrikten tillhör det 
förflutna; de finns inte längre. Deras röster har tystnat. För en etnolog som analyserar människors världar i en 
historisk kontext betyder detta att den levda verkligheten i det förflutna aldrig är tillgängligt annat än i form 
av texter: fragment, spår, antydningar utsagor, ofullständiga vittnesbörd, iakttagelser i förbigående. Någon 
"verkligare" verklighet finns inte att utgå ifrån.7 

 
Detta citat återfinns i avhandlingens inledningskapitel och står delvis som motivering för forskarens val 

av och tillgång till källor för avhandlingen. Forskarens huvudmaterial är arkivmaterial och litteratur. 

Dessa texter från en tidigare levd verklighet är det material citatet ovan syftar till. I citatet ovan går det att 

utläsa något om forskarens förhållande till sina källor. Då de inte finns i verkligheten är forskaren tvingad 

att lära känna personerna genom ett urval av texter. I samma citat gör sig forskaren synlig för läsaren. 

Han säger att han har tillgång till ett material enbart bestående av det skrivna ordet och det är genom detta 

material han ska beskriva människor och deras liv. Läsaren blir uppmärksam på att forskaren bara är 

författare, inte representant för sågverkssamhällenas verklighet. Ytterligare en sak är intressant med 

ovanstående citat. Berglund--Lake skriver "…en etnolog som..". Han omnämner etnologen som om det 

skulle vara en annan person än han själv. Han distanserar sig från forskarrollen. 

 

Berglund-Lake  tar också ställning till forskning och reflexivitet. Han säger angående detta att: "Jag kan 

inte representera sågverksarbetarbefolkningen, men fortfarande tala om dem."8 Vidare beskriver han sitt 

arbetssätt som eklektiskt, d v s ett förhållningssätt, utan fasta teoretiska ramar eller enhetligt material, 

med utgångspunkt i vardagliga detaljer. Den egna erfarenheten av att vara människa är den största 

tillgången. På så vis ska han försöka komma i kontakt med sågverksbefolkningen vid sekelskiftet i 

Västernorrland, vilket som han säger "..inte låter sig göras utan att skriva."9 Därmed har Berglund-Lake 

avslöjat att hans erfarenheter kommer att styra tolkningarna i den skrivna texten. 
Min berättelse blir en skriftlig konstruktion av andra människors skriftliga konstruktioner av levd verklighet. 
Resultatet blir en generalisering av generaliseringar. Det är jag som formar texten, det är jag som väljer av de 
spår och röster från det förflutna som jag funnit i arkiven, det är jag som sammanställer genom en serie 
tolkningar med hjälp av olika teoretiska verktyg och i mer eller mindre dialog med andra tolkningar; det är 
jag som har tolkningsföreträde.10 

 

Ovan talar forskaren om för sina läsare att det är han som skriver texten. Det som sägs är en skapelse av 

honom som textkreatör. Det han skriver är ett förslag på en verklighetsuppfattning som bygger på hans 

egna livserfarenheter. Läsaren ska se människorna vid sågverken på 18- 1900- talet genom hans ögon. 

Forskaren syftar till att vara närvarande i sin text. 

                                                                                                                                                                                                                
6 Berglund-Lake, 2001, s. 7 
7 Berglund-Lake, 2001, s. 16-17 
8 Berglund-Lake, 2001, s. 21 
9 Berglund- Lake, 2001, s. 21 
10 Berglund-Lake, 2001, s. 22 
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Återkommande i inledningskapitlet talar Berglund-Lake om sin roll i analysen. Eftersom 

huvudpersonerna i avhandlingen har gått ur tiden måste deras liv skrivas och analyseras av honom. Hans 

främsta hjälp vid analyserna är hans erfarenheter av att vara människa. Han uttrycker sig väldigt medvetet 

om sin egen roll i forskningsarbetet och söker påtala denna närvaro för läsarna.  

 

Reflexivitet är enligt Ehn och Klein att vara medveten om sin egen medvetenhet och att erkänna att även 

den mest vetenskapliga forskare har en egen personlighet grundad på erfarenheter, vilken påverkar 

resultatet av analysen.11 Berglund-Lake är medveten om sin egen medvetenhet. Han erkänner att hans 

analyser utgår från honom själv. Att anta ett eklektiskt förhållningssätt kan ses som ett sätt att tillåta sig 

att tillvarata sina personliga tankar i en vetenskaplig analys. De olika teoretiska ramarna kan väljas efter 

hur de passar in i författarens syn på materialet. Dessutom tillåts forskaren att tillsammans med valda 

teoretiska ramar utgå från sin egen intuition i sina analyser. Författaren är tydlig med detta 

förhållningssätt och läsaren blir väl invigd i tankebanorna. 

 

I avhandlingens text framstår författarens tolkningar och tankar som fakta. De understryks med citat och 

referat ur såväl arkivmaterialet som tidsenliga skönlitterära texter och noveller. Avhandlingen är också rik 

med fotografier, vilka gör texten mer levande. Relativt tidigt i texten skriver författaren "Vi ser här ett 

mångsyssleri som blivit …."12 Då jag som läsare läser detta vi känner jag mig genast delaktig i 

tolkningarna. Det står klart för mig att forskaren inte vill vara en anonym skribent som enbart beskriver 

en sann verklighet, utan att han är en guide för hur livet kunde se ut vid sekelskiftets sågverk. Detta "vi" 

gör mig som läsare delaktig i texten och forskarens roll är att vägleda läsaren och visa de saker som han 

tycker är viktiga. Forskaren använder begreppet vi på detta sätt flera gånger under avhandlingens gång.  

 

Ehn och Klein skriver att olika saker i en text kan ge ledtrådar till forskarens förhållande till sitt material 

och sina läsare. Bl a kan stilen genom ordval och meningsbyggnad säga något om vem forskaren avser att 

skriva för.13 Ser jag till detta menar jag att Berglund-Lake skriver för alla människor som är intresserade 

av den här delen av den svenska historian, inte för andra forskare i första hand. Texten innehåller få 

akademiska begrepp. Språket är mer enkelt, levande och alldagligt. Som ovan beskrivet används ofta 

begreppet "vi" då vissa saker ska beskrivas. Detta gör att läsaren känner sig delaktig i forskningsarbetet. 

Tidigare nämnde jag hur Berglund-Lake vid ett tillfälle skrev "en etnolog" och på så vis distanserade sig 

                                                           
11 Ehn, B & Klein, 1994, s. 11 
12 Berglund-Lake, 2001, s. 31 
13 Ehn, B & Klein, 1994, s. 47 
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själv från den rollen. Ytterligare exempel på att låta texten vara mer mänsklig och känsloladdad än 

vetenskaplig och torr kan ses då författaren skriver "Statistiken placerade arbetarfamiljen i ett tillstånd av 

undernäring, vid eller under gränsen för överlevnad. Men livet levdes inte i statistiken."14 Detta är 

ytterligare ett exempel på att denna avhandling bygger mer på mänsklig intuition och känslomässigt 

engagemang mer än av en stark tro på vetenskapen med teorier och statistik. Han låter också läsaren veta 

det i texten. Forskaren vill vara mer människa än forskare och hans läsare ska främst vara människor 

hellre än forskare och akademiker. Hans ämne angår alla intresserade. Allmänheten ska ha tillgång till 

denna skrift och denna del av arbetarhistorian.  

 

I denna avhandling är Berglund-Lake närvarande genom hela texten. Han försöker att vara synlig för 

läsaren och ge läsaren möjlighet att känna delaktighet. Forskaren skriver för allmänheten och ger sig själv 

rollen som medmänniska och guide i stället för träda i rollen som forskare. Han påtalar vid flertalet 

tillfällen vikten av att han inte var personligt närvarande vid den tidpunkt som beskrivs i hans text utan att 

orden i texten skapats av honom i en annan tid. Han är medveten om sin roll i skapandet av en 

textualiserad verklighet och låter läsaren veta det vid flertalet tillfällen. Berglund-Lake är medveten om 

sin medvetenhet. Han låter också läsaren bli medveten om hans medvetenhet.  

 

2.2. 1997 
Fredrik Schougs avhandling Intima samhällsvisioner- Sporten mellan minimalism och gigantism står som 

representant för 90-talet i denna uppsats. Den behandlar paradoxen av synen på intimitet, offentlig/privat, 

i sportens värld. Idrottsliga framgångar beskrivs i media ofta i termer av laganda och laggemenskap, 

vilket traditionellt för associationerna till intimitet och därmed privat. I sportens värld förekommer också 

världsarenor, pengar, företagssponsring och mediabevakning. Detta associerar till det offentliga. I 

idrottens värld suddas gränserna mellan intim och offentlig ut. Schougs syfte är att "…systematisera och 

fördjupa förståelsen av de företeelser som ligger till grund för denna paradox."15 Avhandlingen är till 

stora delar en reflektion över dagens samhälle. Sportvärldens glasögon används för att uppmärksamma 

viktiga företeelser i dagens samhälle. 

 

I inledningskapitlet får läsaren av denna avhandling veta att forskaren är en "…hängiven 

sportfanatiker."16 Med denna information syns tydligt hur forskarens personlighet avspeglar sig i valet av 

ämne för sin avhandling. En hängiven sportfanatiker skriver naturligtvis gärna om sport. Hans 

                                                           
14 Berglund-Lake, 2001, s. 53 
15 Schoug, 1997, s. 11 
16 Schoug, 1997, s. 14 
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tillvägagångssätt beskrivs som ett bifall till eklekticismen. Han vill göra intåg på olika ämnesdicipliner för 

att utvidga förståelsen för sportforskningen och då ha möjlighet att väcka nya frågeställningar.17 Vidare 

säger han att han som forskarideal anför ironikern. Denna ironiker beskrivs som den som ständigt 

påverkas, influeras och imponeras av andra synsätt än det som upptar hennes världsbild, vilken hon hyser 

kontinuerligt tvivel till. Hon beskrivs vidare som den som tvivlar på att en bestämd verklighet råder och 

är övertygad att alla representationer är konstruktioner. Genom olika beskrivningar kan allting fås att se 

bra eller dåligt ut efter skribentens önskemål. Hon är medveten om att det egna synsättet ständigt kan 

förändras och hon oroas över att hon antagit fel verklighetsbeskrivningar.18 Om Fredrik Schoug vill 

använda detta forskarideal, anser jag att detta är ett öppet medgivande för att verkligheten ligger i 

betraktarens ögon. Forskaren är medveten om att den verklighet han beskriver, är en verklighet som 

tolkas och konstrueras av honom som forskare och person. 

 

Redan i avhandlingens första kapitel avslöjar skribenten genom sin stil och form på texten att han avser 

att skriva för människor invigda i den humanistiska ämnesdiciplinen. Ganska svåra och ämnesspecifika 

begrepp slösas med i texten. Några exempel på sådana som används är offentlig/privat, genusorienterad 

forskning, alienerade, historiematerialistiskt förankrad, identitetskonstruktion, moderna och postmoderna 

samhällen, habitus. Dessa begrepp används i parti och minut utan att förklaras vidare. Läsaren förväntas 

förstå dess innebörd och skribentens syftningar i samband med användandet av begreppen. Inte enbart 

begrepp påvisar att skribenten förväntar sig att hans läsare är insatta i den etnologiska ämnestraditionen. 

Även hela meningar påvisar detta förhållande.19 
Den etnologiska litteraturens motsvarigheter till fragmenterade eller diskontinuerliga subjekt är 
klassresenären och invandraren- personerna befinner sig på en plats men vars habitus odlats på annan ort. 
Specifikt för dessa är att de i hög grad konstitutierats av två inbördes närmats binära koordinater: å ena sidan 
den icke-socialiserade exil de befinner sig i och å andra sidan den plats de internaliserat, det vill säga 
habitus.20 

 

Skribenten är tydligt inspirerad av de stora postmoderna teoretikerna. Av de referenser som återfinns i 

texten kan nämnas t ex Bauman, Foucault och Jameson. Detta kan visa att Fredrik Schoug är tydligt 

influerad av de för tiden aktuella teorierna och teoretikerna. 

 

Under 1990-talet färgades etnologin av en kulturteoretisk debatt. Det nya postmoderna samhället skulle 

analyseras med nya infallsvinklar. Forskare kritiserades för hemmablindhet. Centrala begrepp som tid och 

rum, kultur och identitet skulle ifrågasättas och dekonstrueras. Det ställdes också krav på självreflektion i 

                                                           
17 Schoug, 1997, s. 13 
18 Schoug, 1997, s. 13f 
19 Schoug, 1997, jfr t ex s. 19ff 
20 Schoug, 1997, s. 27 
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forskningsprocessen av forskaren. Ovan nämnda teoretiker är några exempel på föregångare till detta 

synsätt.21 

 

Schougs avhandling syftar till att lufta nya tankar som kan leda till fortsatta diskussioner. Han avser inte 

att själv besvara de frågeställningar han hoppas väcka. Detta visar han i avhandlingen genom att ge 

förslag hellre än att göra renodlade tolkningar. Uttryck som "Detta kan i vissa stycken tolkas som…"22 

eller "…för den fortsatta diskussionen."23 understryker denna ambition. För en läsare är det ändå lätt att se 

när det är skribentens tankar som luftas eller när det är någon annans. Schoug förklarar det tydligt, vilket 

nedanstående citat visar. 
Här avser Sansot alltså, om jag tolkar honom rätt, vad som ibland kallas "platsens kulturella konstruktion". 
För egen del föreslår jag begreppet kognitiv geografi för att beteckna samma företeelse.24  

 

Schoug förhåller sig synlig för sin läsare genom hela avhandlingen. Han står dock fast i rollen som 

forskare/etnolog, inte person. Läsaren får veta när Schoug tänker något, eftersom dessa tankar är menade 

att väcka till fortsatta diskussioner. Läsaren får dock aldrig veta varför han menar eller tänker på ett visst 

sätt. Forskaren är synlig men inte personen. Denna avhandling kan innefattas i vad Ehn och Klein kallar 

den dolda reflexiviteten25 Forskaren lämnar inga tolkningar utan tankar. Dessa redovisar han öppet att de 

är hans, men inte varför. De känslor som väcks i forskaren i förhållande till källmaterialet nämns inte. 

Schoug är reflexiv genom att vara synlig för läsaren, att vara öppen för att texter kan ses och tolkas olika 

och genom sitt tidstypiska, postmoderna förhållningssätt. Han är synlig som forskare men inte som 

person. Han gömmer sig gärna bakom andra teoretiker innan han tillkännager sina eget skapade teorier. 

 

2.3. 1988 
Kontorsfolket- etnologiska bilder av livet på kontor heter Birgitta Conradssons avhandling. Här skildras 

livet på ett kontor dels under 30- och 40-talet liksom under 80-talet. Arbetsmiljö och arbetsuppgifter 

beskrivs med tyngdpunkt på tidens och rummets förändring. Conradsson lägger ganska stor vikt på de 

kvinnliga anställdas situation. Hennes syften för avhandlingen är dels en önskan att "…beskriva en för 

vårt sekel helt ny och i vår tid dominerande yrkeskategori, nämligen kontorsfolket, dess arbete och 

kultur." Ett andra syfte "…har varit att göra en kulturanalys med detta kontor som utgångspunkt och 

ram."26 

                                                           
21 Ehn & Löfgren, 1996, s. 72f 
22 Schoug, 1997, s 105 
23 Schoug, 1997, s. 46 
24 Schoug, 1997, s. 38 
25 Ehn & Klein, 1994, s. 73 
26 Conradsson, 1988, s. 7 
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Conradsson har tagit till sig diskussionen om en reflexiv arbetsmetod. I det inledande kapitlet finns en 

personlig resumé över hur idén till en etnologisk studie i kontorsmiljö växt fram sedan hon på 50-talet 

hade avlagt sin fil kand-examen och började arbeta på ett kontor. En tydlig presentation av författarens 

person ( t ex yrkesverksamhet, klasstillhörighet och uppväxtmiljö) och hennes förankring till sitt 

ämnesval finns här.27 Denna inledande självbiografi påvisar forskarens intention att förhålla sig reflexivt 

till sitt forskningsarbete. Dock behöver inte ett personligt utlämnande betyda att en text är reflexiv. 

Reflexiviteten handlar främst om vad texten avslöjar om sin tillkomst, inte om personen bakom verket.28 

Conradssons inledande avslöjanden om sig själv säger något om hennes intentioner att skriva en reflexiv 

avhandling. Hon skriver i detta inledande kapitel: 
Mina ursprungliga intentioner att fylla ett tomrum i museets arkivhyllor med tonvikt på kvinnors villkor har 
förskjutits till att analysera och reflektera över en social miljö- tjänstemännens- där jag själv har mina rötter 
och min nuvarande gärning.29 

 

Längre ned på samma sida skriver hon: 
Avhandlingsarbetet har gett mig anledning att reflektera över min egen bakgrund- den som också försett mig 
med värdefull förhandskunskap.30 

 

Dessa citat tyder på att Conradsson avser att förhålla sig reflexivt och använda sina personliga kunskaper 

i sitt avhandlingsarbete. 

 

En tidstypisk reflexivitet avslöjas också i det inledande kapitlet. I en tidstypisk anda beskriver hon olika 

teoretiker och teoretiska tankar och ramar som hon förhåller sig till. Att applicera sina tolkningar på redan 

erkända teoretikers tankar och låta olika tankemodeller styra tolkningarna avslöjar ett visst tidstypiskt 

mode. Begrepp som symboler, klass och kön används som förankring i de teoretiska tankebanorna. Att 

studera kulturmiljöer och att diskutera kulturbegreppet, vilket Conradsson gör, påvisar tidens 

ämnesmässiga tradition. Begrepp ska diskuteras och definieras, ingenting kan ses som självklart. Detta är 

viktigt för Conradsson. Det kan också avslöja att det är ett för tiden viktigt inslag i forskningsarbetet. 

 

Conradsson har använt litteratur, arkivmaterial och intervjuer som källmaterial. Angående informanterna 

har Conradsson en presentation av dessa personer. Hur många är de, åldersgrupp och förankring i ämnet 

förklaras. Hon har också med en diskussion kring intervjuarbetets våndor. De problem hon beskriver har 

anknytning till hur forskaren på bästa sätt ska få veta vad hon vill veta, inte enkla schablonartade svar. 

                                                           
27 Conradsson, 1988, s. 9f 
28 Ehn & Klein, 1994, s. 64 
29 Conradsson, 1988, s. 10 
30 Conradsson, 1988, s. 10 
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För att uppnå detta, säger sig Conradsson ha, samtalat med sina informanter vid flera tillfällen och försökt 

att framkalla en avspänd samtalsmiljö.31 Ovanstående anspelningar kan tyda på att Conradsson medvetet 

försökt påverka sina informanter att säga vad som passar forskarens tänkta tolkningar och analyser. Om 

detta är fallet får läsaren inte veta genom texten. Conradsson är inte öppen om hur hon påverkat sina 

informanter. Hon är dock medveten om att intervjuer inte kan återspegla absoluta sanningar.  
Det empiriska materialet har jag huvudsakligen samlat in genom intervjuer innefattande informanternas 
beskrivningar av sina egna erfarenheter, egna förklaringar och värdeomdömen kring sina liv.32 

 

I avhandlingen låter Conradsson sina informanter bli synliga genom långa citat från intervjuerna. 

Informanter får föra sin egen talan. Ofta presenterar Conradsson informanten innan ett citat. "En manlig 

tjänsteman, född 1900, har beskrivit den utbildning han genomgick, sedan han hade bestämt sig för 

kontorsbanan."33 På vissa ställen sker dock inte denna presentation. Inför ett citat skrivs: "En av 

informanterna har återgett följande:"34 Författaren låter ändå informanterna komma till tals i denna 

avhandling. I sina tolkningar utgår hon från vad som sagts i intervjuer. Hon blandar i texten referat av 

samtalsintervjuer med sina personliga tolkningar, vilket ibland gör det svårt att veta vem som säger vad. 

Är det informnatens ord, eller har Conradsson tolkat på ett speciellt sätt? Vad har i så fall styrt dessa 

tolkningar? Conradsson är inte helt öppen med hur hon påverkats av informanterna, tillsammans med sina 

egna erfarenheter, för sina tolkningar. På många ställen är hon dock helt synlig för läsaren. Hon benämner 

sig själv som "jag" och "min" i sina tolkningar och funderingar. 

 

Conradssons avhandling har intentionen att vara reflexiv, då den pågående ämnesdebatten förespråkar 

detta. Hon gör sig synlig för läsaren i sin text genom personliga avslöjanden, att benämna sig själv som 

"jag" och genom att låta informanterna tala i egen sak genom långa citat. Ändå tycker jag att Conradsson 

missar diskussionen kring hur hon påverkat källorna genom sin närvaro vid intervjuer och hur hennes 

personliga erfarenheter påverkat materialets utformning då hon skapade en text av erfarenheterna. 

Reflexiviteten består i att personen Conradsson är synlig, men hennes påverkan av materialet är ändå 

ganska osynlig. 

  

 

 

 
                                                           
31 Conradsson, 1988, s. 21f 
32 Conradsson, 1988, s. 21 
33 Conradsson, 1988, s. 93 
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3 Äldre avhandlingar 
3.1. 1952 
Eerik Laids avhandling heter Säden torkar- sädesuppsättningar i Sverige 1850-1900 - en etnologisk 

undersökning. Som titeln avslöjar handlar avhandlingen om hur man i Sverige under denna tidsperiod 

skördade och torkade sin säd. Syftet är:  
Avhandlingen avser att ge en ingående skildring och analys av de i Sverige under tidsskedet 1850-1900 
förekommande formerna av sädesuppsättningar, deras konstruktion, användning och geografiska utbredning 
och i samband därmed en historik och diskussion över sambandet och växelverkan såväl formerna emellan 
som även mellan sädesuppsättningarna och de givna naturliga och kulturella förutsättningarna i landet.35  

 

Boken är systematiskt uppbygd.  Ett kapitel upptar olika beskrivningar av en specifik anordning, t ex 

hässjor. Denna beskrivs sedan utförligt efter de kriterier som nämns i syftesformuleringen. Varje kapitel 

och byggnadskonstruktion i avhandlingen bearbetas så här utförligt och deskriptivt. 

 

I förordet till boken återfinns författarens tack till olika medhjälpare. I detta tacktal skriver Laid "jag" om 

sig själv. Det är personen Laid som talar här. Någon presentation av personen Eerik Laid eller några 

ledtrådar till eventuella personliga band till avhandlingens ämnesval finns dock inte. Som källmaterial har 

Laid i huvudsak använt litteratur och arkivmaterial, men Laid har också varit ute och gjort fältstudier.  
Till en icke oväsentlig del har författaren även själv på ort och ställe utfört sådan insamling på resor i olika 
delar av landet under åren 1945-1951.36  

 

Ingenting nämns dock om hur detta fältarbete gått till eller vilka människor han mötte. Inga presentationer 

av sagesmännen återfinns. I ovanstående citat behandlas också vetenskapligheten i avhandlingen, varför 

Laid inte längre skriver "jag", utan "författaren". Läsaren kan därför redan här avslöja att Laid skiljer 

mellan Laid-personen och Laid-vetenskapsmannen. I den vetenskapliga texten ska enbart en 

vetenskapsman synas, inte en levande person. 

 

Angående fältarbete och sagesmännen nämner Laid att han gjort personliga anteckningar. Dessa sägs 

förvaras vid Institutet för folklivsforskning, Stockholm.37 Vid några tillfällen hänvisar Laid till dessa 

anteckningsböcker i texten. Några personliga avslöjanden förekommer dock inte. 
Från Hargs sn i Frösåkers hd meddelas (L 49 Up) , att spitningen, som metoden hette i denna trakt, började 
på herrgårdar något före sekelskiftet, men på bondgårdar blev den vanlig först senare.38 

 

                                                                                                                                                                                                                
34 Conradsson, 1988, s. 94 
35 Laid, 1952, s. X 
36 Laid, 1952, s. XI 
37 Laid, 1952, s. 324 
38 Laid, 1952, s. 132 
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Ovan ett exempel på hur hänvisningar till Laids anteckningar ser ut. Citatet visar också att Laid fått 

informationen av en sagesman. Det framgår dock inte om det är genom insamlade frågelistor eller om 

Laid personligen samtalat med denna person. Distansen mellan vetenskapsmannen och informanten, 

akademikern och allmogen, är tydlig. Ytterligare ett citat säger något om förhållandet mellan dessa olika 

personer. 
På hösten 1950 var författaren i tillfälle att närvara vid kroksättningen av havre på en mindre åkertäppa på 
undantaget Solängen, Ledsgården, Fristads sn, Vedens hd i Västergötland. Uppsättningen genomfördes på 
författarens begäran av f.d. hemmansägaren på Ledsgården Emil Andersson, f. 1870.39 

 

Här skrivs sagesmannens namn ut, men han citeras inte. Han ska "på författarens begäran" visa hur ett 

arbete går till. Intrycket läsaren får av detta möte mellan de olika personerna är att de inte samtalar. 

Informanten uppmanas göra något för författaren. Båda personerna som finns med i detta citat framställs 

opersonligt. Författaren beskriver vad han ser informanten göra. 

 

Avhandlingens innehåll avslöjar ett tidstypiskt forskningsarbete. Undersökningsmaterialets ursprung och 

spridning söks. Av stor vikt är också beskrivningar av materiella konstruktioner. Genom texter, foton, 

illustrationer och ritningar beskrivs olika byggnadskonstruktioner och variationer av desamma ingående. 

Detta skvallrar om att forskningsmodet vid denna tidpunkt krävde dessa ingredienser. 

 

Stiltypiskt är också att Laid vill förhålla sig vetenskaplig till sin forskning och därför inte omnämner sig 

själv jag, utan författaren. Genom hänvisningar till redan skrivna källor bevisar han sina sakfrågor. Dock 

går det att se personen Laid på något enstaka ställe. "Av lokala uppgifter får man onekligen det intrycket, 

att traven under tidsskedet 1850-1900 haft sin största utbredning i nedre Sverige…"40 Här får Laid 

intrycket av något. Han beskriver sig själv som man. Det syns att det är personen Laid som reflekterat 

över tolkningar. Vilka dessa lokala uppgifter är framkommer dock inte. Här är personen Laid synlig i 

texten. Denna mer personliga framställning återkommer i avhandlingens sista kapitel. Här använder Laid 

både det mer strikta begreppet författaren och det friare begreppet man om sig själv. Det går att se när han 

sammanfattar material som han funnit bevis för vetenskapligt, då författaren används, eller när han ger sig 

in på friare personliga tolkningar, då man används. Följande citat exemplifierar detta: 
Författaren har alltså med denna avhandling velat taga ett första steg till en vidare, allmäneuropeisk 
behandling av ämnet. Om förhållandena medge detta, har jag även för avsikt att fullfölja uppgiften under en 
nära framtid.41  

 

                                                           
39 Laid, 1952, s. 13f 
40 Laid, 1952, s. 39f 
41 Laid, 1952, s. 311 
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Här talar forskaren om en önskan om vidare vetenskapliga undersökningar i ämnet. På samma sida kan 

jag läsa "… borde enligt min mening även…"42 Vidare på nästa sida kan jag läsa 
Man kan alltså med rätt fråga sig om det icke bättre motsvarar sakförhållandet, om man förutsätter att storhässjan 
som ett gammalt kontinentalt jordbrukselement redan tämligen tidigt hade spritt sig över Sverige till 
Finland /…/43  

 

Här ser man hur Laid ibland tillåter sig att kliva ut från sin roll av vetenskapsman för att fundera mer 

personligt på vissa tolkningsresultat.  

 

Denna avhandling är en tidstypisk avhandling. Den följer vissa mönster som en vetenskaplig avhandling 

från denna tid förväntas göra. Den är saklig, strikt och beskrivande. Inte bara  ursprung och geografisk 

utbredning i Sverige bland torkanordningar för säd utreds. Dess konstruktioner beskrivs också noggrant. 

Läsaren kan se att Laid är en forskare av sin tid. Det objektiva förhållningssättet är rådande och Laid 

undviker att vara personlig i sin text. Han vill vara osynlig. Skriftliga källor används genomgående och 

bilder, illustrationer, ritningar och kartor understryker den vetenskapliga bevisningen. Läsaren får inte 

möta informanterna. Vetenskapsmannen Laid får inte heller möta informanterna. Han förespråkar en 

gräns mellan vetenskapsman och sagesmän. Deras skilda världar får inte krocka. I de avslutande 

sammanfattade synpunkterna får läsaren möta personen Laid. Där syns hans personliga tankar kring 

forskningsresultaten. Därför står denna del av avhandlingen utanför övriga delar. Här tillåts ett visst 

avstånd till vetenskapsmannen. Det är dock lätt för läsaren att se vilken av de båda personerna det är som 

talar. Laid visar i sitt val av begrepp vem som säger vad. Vetenskapsmannen är författaren och 

privatpersonen är jag eller man. Laid är synlig för läsaren men till störst del vill han vara osynlig. Läsaren 

får inte veta varför Laid tolkar vissa saker som han gör. Tolkningsresultaten står som sanningar. Endast i 

slutet av avhandlingen finns möjlighet till variation. Det är här läsaren får skymta privatpersonen Laid. 

 

3.2. 1944 
Detta år kom Karin Danvers avhandling Folktraditioner kring vårdagjämningen- Med särskild hänsyn till 

kontinentala traditioner ut. Som titeln avslöjar har Danver beskrivit vilka traditioner som är förknippade 

med vårdagjämningen. Hon söker i avhandlingen likheter och skillnader för hur denna högtid bevakas 

geografiskt. Vidare söker hon ursprunget till olika handlingar både i tid och geografi (inom och utanför 

sverige). Om syftet säger Danver  
Föreliggande avhandling avser i första hand att ge en överblick över de svenska traditioner i form av tro, sed 
och bruk, liksom i form av stäv och talesätt, som betingas av den betydelse vårdagjämningen haft i 
folklivet.44  
                                                           
42 Laid, 1952, s. 311 
43 Laid, 1952, s. 312 
44 Danver, 1944, s. 7 
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Källmaterialet består av handskrivet arkivmaterial och tryckta källor både från Sverige, grannländerna 

och kontinenten. 

 

Denna avhandling har ett förord som är fem och en halv sida lång. I detta förord innefattas allt 

bakgrundsmaterial för arbetet. Här finns syfte, källmaterial, tidigare forskning, avgränsningar och 

dessutom Danvers personliga tack till diverse hjälpsamma personer. Jag får i stort sätt inte veta någonting 

om personen Karin Danver. Några intressanta noteringar finner jag dock i detta förord.  
Folkminnesforskningen är i högre grad än något annat område inom folkkulturforskningen en psykologisk 
vetenskap och kräver för lösningen av sina problem en på psykologiska faktorer grundad 
undersökningsmetod.45 

 

Vidare beskriver hon hur den äldre folkloristiska forskningen varit inriktad på skörden och seder och 

folkfester i samband med detta arbete. Denna inriktning vill hon ändra på. Därför vill hon "…med 

tillhjälp av den av C. W. Von Sydow inspirerade, mera realistiskt och psykologiskt inriktade 

forskningsmetoden…"46 bedriva forskningsarbete. Ytterligare några sidor fram i förordet skriver hon 
Hans ( C. W. Von Sydow, författarens anteckning) inflytande på behandlingen av de här beskrivna 
traditionerna har varit av vital betydelse, då han städse i hela sin undervisning lagt fram problemen obunden 
av sin auktoritetstro, och därigenom stimulerat sina lärjungar till självständigt arbete i forskningen, baserat på 
sunt förnuft och psykologisk inlevelse i ämnet.47  

 

Dessa citat tyder på att Danver vill utöva en arbetsmetod som delvis bygger på hennes personliga 

inlevelse. Syns då denna hennes personliga intuition i avhandlingen?  

 

Avhandlingen är en för tiden traditionell insamling av material för bevarande till eftervärlden. Forskaren 

och personen Danver är ganska osynlig i avhandlingen men hennes arbetsmetod speglar tidens sätt att 

forska. Det går att se en tidsmässig ämnesreflexivitet. Källmaterialet består av handskrivet arkivmaterial 

och ordstäv som talar om traditioner kring vårdagjämningen. Dessa texter redovisas noggrant. Danver 

använder detta material för att finna traditionerna, se likheter/skillnader från olika geografiska områden 

och för att spåra geografiskt och tidsmässigt ursprung för de olika traditionerna. Dessa variationer 

redovisas även på kartor i bokens sista sidor.48 Varje slutsats om en specifik tradition, redovisas grundligt 

med nedskrivna ordstäv som bevis. Läsaren förväntas inte känna till någonting om ämnet innan, utan allt 

redovisas noggrant. Slutsatser redovisas genom att forskaren vid flertalet tillfällen skriver "säkerligen 

                                                           
45 Danver, 1944, s. 7f 
46 Danver, 1944, s. 8 
47 Danver, 1944, s. 10 
48 Danver, 1944, s. 236ff 
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är…"49, "…uppenbarligen menas…"50, …"otvivelaktigt.."51. Detta visar att forskaren anser att hon har 

rätt, läsaren ska tro på det hon säger. Ingen antydan till att det kan finnas andra åsikter eller att Danver 

kan ha varit påverkad av sina personliga erfarenheter vid sin analys finns. På så vis blir forskaren synlig 

för läsaren men läsaren ska lära sig av forskaren, inte tro att forskaren kan ha fel. Vid något tillfälle 

använder Danver begreppet jag i sin avhandling. I dessa fall avser forskaren enbart att påpeka att hon 

återkommer till ämnet längre fram i boken.52 Den språkliga stilen är strikt, beskrivande och faktaspäckad. 

Ett objektivt förhållningssätt avslöjas i den sakliga texten.  

 

Sista kapitlet är en sammanfattning. Innehållet i denna är just vad titeln säger, en sammanfattning. Här 

redovisas alla resultat utan antydning till att några från författarinnan egna tankar förekommer.53 Det 

sunda förnuft och personliga inlevelse Danver i förordet redovisade att hon skulle utgå från i sina 

tolkningar, är väldigt osynliga. Inga tolkningar är tagna ur luften, utan noggrant redovisade och bevisade 

genom alla citat. Det sunda förnuftet verkar syfta till förmågan att finna den mest troliga tolkningen på 

grundval av vad hon funnit i spridning och användande av olika traditioner genom granskning av alla 

ordstäv och handskrifter. Fler ordstäv som liknar varandra inom samma område är ett starkare bevis för 

gemensamma traditioner i detta område. Den psykologiska inlevelsen är inte menad att utgå från Danvers 

personliga erfarenheter, utan från förmågan att finna bindande bevis i källmaterialet. Forskaren är också 

ganska synlig för läsaren, men enbart genom att hon säger hur någonting är. Inte hur hon föreslår att 

någonting kan vara.   

 

Med dagens sätt att se är denna avhandling inte reflexiv då forskaren inte låter läsaren förstå att hon är 

medveten om hur hennes person påverkat forskningsresultaten. Att forska var att bevisa, inte att ge 

förslag. Ändå antydde Danver i början att hennes avhandling skilde sig från den gamla 

folklivsforskningen. Hon visade att hon ville bryta ett traditionellt mönster och anamma ett nytt 

forskningsgrepp. Alvesson och Sköldberg har om reflexiviteten skrivit att en förutsättning till att skriva på 

detta sätt, är att ha bredd och variation i tolkningsrepertoaren. En forskare som alltid har använt en och 

samma teori och metod, blir lite förälskad i denna och oförmögen att ändra uppfattning. Forskaren 

fortsätter att använda samma tillvägagångssätt och till slut börjar hon ändra sitt källmaterial till att passa 

in i dessa tankar. En insnärjd forskare har mist förmågan att vara reflexiv och missar därmed många nya 

                                                           
49 Danver, 1944, ex s. 34 
50 Danver, 1944, ex s. 23 
51 Danver, 1944, ex s. 25 
52 Danver, 1944, ex s. 46 
53 Danver, 1944, s. 229ff 
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resultat.54 Detta stämmer in på Danvers avhandling. På den tiden fanns ett visst sätt att forska som ansågs 

rätt. Alternativen var inte så många. Alla forskare gjorde på detta sätt därför gjorde även Danver det, trots 

hennes avsikt att förnya den folkloristiska forskningen. Hon var hemmablind, eller, som Alvesson & 

Sköldberg säger, förälskad. 

 

3.3. 1928 
Åke Campbells avhandling från detta år är Sveriges första etnologiska avhandling.55 Den heter Skånska 

bygder under förra hälften av 1700-talet- Etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, 

hägnader och byggnader. Denna titel är lika mycket en syftesformulering som just titel. Här framgår klart 

vilken avsikt Campbell har med sin avhandling. Den vidare förklaring till arbetet lyder:  
I föreliggande arbete skola endast ett fåtal för bygd och bygdekultur väsentliga företeelser systematiskt 
regionalt undersökas. Dessa företeelser, som alla stå i omedelbar kausal växelverkan inbördes, äro: 
I. Odlingssytemets och hushållningens framträdande i landskapsbilden (bygdens yttre gestalt) i och 
med de karakteristiska marktyperna (slag av ägor eller odlingar) samt hägnadssystemen med hägnadstyperna. 
 
II. Byggnadsmaterialet  och byggnadstyperna, varvid särskild hänsyn tagits till, om materialet är 
importerat eller eget.56 

 

Boken kan sägas vara en arkivalisk samlingsvolym med beskrivningar av hur odlingar, hägnader och 

byggnader i Skåne såg ut och användes under 1700-talets första hälft.  

 

Avhandlingen har ett kort förord med diverse tack till olika personer. Ingenting om personen Åke 

Campbell framkommer här. Vidare finns en sida med förklaringar på förkortningar och sedan en 

litteraturlista på tre sidor. Sedan följer kapitlet Uppgift, metod och material. Här redovisar Campbell för 

sitt arbete. I detta kapitel ges en förklaring till varför den geografiska platsen för arbetet är Skåne. 

Campbell säger att det är av kulturhistoriskt intresse. Skåne är en   s k gränszon, där kulturströmningar 

uppstår, passerar och hejdas. Det är i sådana områden kulturforskaren kan komma kulturyttringar på 

spåret, följa dess spridningsvägar och finna ursprunget. Skillnader i kulturyttringar kan också avslöja 

mycket om människorna och deras kontakter.57 Inget nämns om det finns några personliga band mellan 

Skåne och personen Åke Campbell. Ingen personlig reflexivitet avslöjas för läsaren om Campbell. Den 

ämnestraditionella reflexiviteten avslöjas däremot. Ehn och Klein säger att en reflexiv etnologi innefattas 

i att ställa frågan om hur undersökningarna formas av sin egen tid.58 Campbell själv kanske inte ställde 

                                                           
54 Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 327 
55 Vallström, 1994, s. 137 
56 Campbell, 1928, s. 3f 
57 Campbell, 1928, s. 3 
58 Ehn & Klein, 1994, s. 78 
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sig den frågan under sitt arbete, men jag kan göra det i min reflexivitetsanalys. Svaret blir också att 

Campbells arbete är formad av sin egen tid. 

 

Campbells källmaterial är arkivalier och litteratur. Anledningen till detta förklarar Campbell grundligt. I 

arkiven finns det samtida materialet. Att studera området i fält i dag, ger inte en fullgod bild av kulturen p 

g a "…den moderna epokens starka kulturblandning…"59 Vidare påpekar han att det finns en poäng i att 

undersökningen bygd på arkivaliskt material blir gjord just nu. Om ett tiotal år är de ännu levande 

relikerna från en tidigare epoks kulturflora borta och kan inte längre ge viktiga ledtrådar till det som står i 

arkivmaterialet.60 Här återfinns åter tidstypiska drag, nämligen tron på att den gamla allmogekulturen är 

på väg att försvinna. Ytterligare ett syfte till avhandlingen kan då läsas in. Att bevara den gamla, 

försvinnande kulturen till eftervärlden. Även detta syfte är en reflektion på tidens rådande tankar och tro. 

Det är intressant att Campbell öppet uttrycker dessa tankar. Denna förklaring är ändå ett visst bevis för att 

Campbell var medveten om sitt agerande. Han förklarar vad han gör, därmed tänker han på sitt eget 

tänkande. Då Campbell i början av boken presenterar sitt källmaterial beskriver han en bok av författaren 

Gravlund. Denna författare sägs ha arbetat till stor del med det folkpsykologiska materialet.  
På grund av författarens säregna ställning till sitt material, inlevelsen i folktraditionen, kan han arbeta mera 
med synteser än med metodiska analyser utan att äventyra undersökningarnas vetenskapliga värde.61 

 

Detta citat antyder att forskningsarbete kan utföras på olika sätt, att inlevelseförmåga är ett av dessa. Det 

visar också att denna metod anses osäker och att det vetenskapliga värdet kan påverkas negativt av detta. 

Ett forskningsarbete skulle vara vetenskapligt och denna vetenskaplighet uppnåddes lättast genom att 

använda metodiska analyser. Som forskare kan Campbell alltså sägas vara fast i tanken att personlig 

inlevelse inte är vetenskaplig och ett forskningsarbete ska vara vetenskapligt. Ett begrepp i citatet 

återkommer i avhandlingen, nämligen folkpsykologisk. På ett ställe beskrivs de folkpsykologiska 

analyserna som de som ska påvisa varför människor bosatta på olika ställen har olika temperament.62 

Detta visar att det finns förutfattade meningar om att det är på det viset. Läsaren måste veta att dessa 

skillnader finns. Det påvisar också hur forskaren såg på sin roll gentemot de människor som studerades i 

forskningen. Det finns en gräns mellan vi (forskaren) och dem ( de som studeras). Forskningsarbete skulle 

inte vara polyfont eller reciprokt. Inga band skulle finnas mellan forskaren och människorna i 

forskningsarbetet. 

 

                                                           
59 Campbell, 1928, s. 5 
60 Campbell, 1928, s. 5 
61 Campbell, 1928, s. 3 
62 Campbell, 1928, s. 15 



                                                                                                          22

Avhandlingen anknyter till en stor mängd material, vilket sågs som många, starka bevis. Personliga 

tolkningar förekommer inte. För att bevisa något krävdes att flera olika arkivmaterial pekade åt ett håll. 

Att samla dessa "bevis" är själva metoden för avhandlingen. Fler bevis som pekade i samma riktning var 

starka bevis. Dessa samlades in och beskrivs i boken. Vad Campbell kan sägas eftersträva är att samla in 

mycket bevis, skriva ned dessa och bevara dem för framtiden. Personliga tolkningar eftersträvas inte. Det 

anses ovetenskapligt och en avhandling ska vara vetenskaplig. 

 

Som läsare går det att se Campbell genom texten, speciellt i det inledande kapitlet med 

metodbeskrivningar. Där skriver han till viss del öppet om sig själv och sitt arbete. Han visar att han är 

medveten om forskarens roll i tolkningsarbetet. Dock ska de personliga tolkningarna inte påverka 

avhandlingen. I avhandlingen strävar Campbell efter att inte synas, då en vetenskaplig avhandling inte 

innehåller personliga tolkningar, utan genom en stor mängd källor vetenskapligt bevisade sådana. Det 

fanns en medvetenhet om personlig påverkan, men tidsandan krävde att den doldes, inte framhävdes och 

användes. 

 

4. Jämförande analys 
I denna analys har jag valt att sätta samman de olika avhandlingarna i grupper med den gemensamma 

nämnaren tid. De båda grupperna är avhandlingar utgivna senare än 1980 (vilka ofta benämns som 

sentida avhandlingar) och avhandlingar utgivna före 1960 (benämns äldre avhandlingar). Det är inom 

dessa grupper jag ska försöka bena ut likheter och skillnader i sättet forskaren valt att skriva sin 

avhandling. Då jag läst alla dessa olika avhandlingar är skillnaderna i utformning slående. De äldre skiljer 

sig avsevärt i utformning och stil från de senare. Det är dock svårare att peka ut exakta detaljer som utgör 

skillnaderna när det gäller reflexiviteten. I min analys ska jag försöka att utgå från vissa punkter för att 

lyfta fram dessa skillnader och likheter. 

 

4.1. Forskaren och val av ämne 
Tydligt är att de avhandlingar från 1980 och framåt innefattar ämnen som forskaren har personliga band 

till. Forskaren har utgått från sina erfarenheter och sitt intresse för att göra sin studie. Det går att se att 

forskaren i första hand väljer ämne efter intresse och i andra hand finner vetenskapliga belägg för varför 

detta ämne ska avhandlas. Först beskrivs vilket personligt förhållande forskaren har till sitt ämne, t ex 

personliga geografiska band (Berglund-Lake och Västernorrland), yrkesmässig tillhörighet (Conradsson 

och kontoret) eller ett brinnande engagemang (Schoug och sporten). Sedan kommer förklaringar till 

varför det behövs studier inom dessa områden, vilka vetenskapliga belägg det finns för dessa studier. 
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Detta kan vara en grupp som saknar en plats i arkiven (sågverksarbetarna och kontorsfolket) eller för att 

korsa de vetenskapsdisciplinära gränserna och få en bredare förståelse för en specifik kulturyttring i 

samhället (synen på sporten i samhället). 

 

I de äldre avhandlingarna är forskarens personliga intresse för sitt ämne inte lika uppenbar. Här följer man 

mer de ämnestraditionella strömningarna. Vissa riktlinjer för vad en folklivsforskare skulle studera fanns 

och det är dessa forskaren följer. De vetenskapliga beläggen är vad som i första hand styr ämnesvalet. 

Läsaren får inte veta vilka personliga band forskaren har till sitt avhandlingsområde. Hon får däremot 

veta vilket kulturhistoriskt intresse som finns för ämnet. I huvudsak är detta intresse att bevara en gammal 

(möjligen utdöende) tradition. Den ska beskrivas utförligt för att inte försvinna och falla i glömska för 

framtida människor. De geografiska gränserna bestäms av områden som anses vara av stor betydelse för 

hur kulturströmningar skapas, sprids eller hejdas (t ex Skåne). Till viss del bestämmer ändå forskaren sitt 

avhandlingsämne. Traditioner i förhållande till högtidsdagar (vårdagjämningen) eller traditioner i 

förhållande till vardagsliv och dagligt arbete (hur säden bearbetades eller hur de Skånska bygderna var 

utformade) kunde väljas att studera. Gemensamt är ändå försöket att bevara gamla traditioner. 

 

Kortfattat kan sägas att de sentida forskarna är mer fria i sitt ämnesval, medan de äldre forskarna höll sig 

stramare inom de ramar som folklivsforskningen krävde för en fullgod vetenskaplig studie. Den 

personliga reflexiviteten syns tydligt hos de sentida forskarna men den ämnestraditionella reflexiviteten är 

lika tydlig hos båda grupperna. Båda sätten att bedriva forskning och förhålla sig till sitt ämne är lika 

typiska för sin respektive tid.   

 

4.2. Förhållande till källmaterialet 
De olika forskarna har olika källmaterial till sina avhandlingar. De sentida forskarna har alla tagit del av 

diskussionen kring reflexivitet. Endast en (Conradsson, 1988) har använt egna intervjuer till sin 

avhandling. De övriga har i huvudsak använt skriftliga källor, litteratur, arkivmaterial och tidningsartiklar. 

Den polyfona och reciproka forskningsmetoden, där informant har lika stort utrymme som forskaren i den 

färdiga texten, har endast Conradsson försökt sig på. Det är också bara hon som använt egna intervjuer 

som källmaterial. Hon använder långa citat ur sina intervjuer, presenterar informanterna och refererar 

återkommande till informanternas utsagor. De två andra sentida forskarna har också långa citat i sina 

avhandlingar. Dessa båda har dock ingen intention att göra en polyfon forskning. De tar själva på sig 

ansvaret för analyserna. De agerar medvetet om sin egen närvaro men uttrycker att det de skriver är deras 

personliga tolkningar av en möjlig verklighet. Läsaren får tydligt veta att forskaren valt att tolka och 
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analysera utifrån sin verklighet. Det råder inga tvivel om vem som säger eller tycker saker i dessa 

avhandlingar. I Conradssons avhandling är det ibland svårt att uppfatta detta. Hennes intention är att låta 

informanterna tala i egen sak. Trots detta är det ändå forskaren som bestämmer vilka stycken som ska 

citeras. I de refererande texterna är det svårt som läsare att se vem som sagt eller tyckt något, informant 

eller forskare. Hur mycket har hon påverkat referatets utformning och hur har hon tolkat det sagda för att 

kunna referera som hon gör? Forskarens roll i analyserna är ganska otydlig för läsaren, trots att denna 

forskares avsikt varit att låta avhandlingen utformas som ett resultat av en interaktion mellan forskare och 

informant.  

 

Conradssons avhandling kom ut 1988. Den ligger utbrottet av reflexivitetsdebatten närmast i tiden av de 

sentida avhandlingarna. Det är också denna forskare som anammat tanken att låta informanterna tala i 

egen sak. Hon är den forskare som kommit närmast ett försök i polyfon och reciprok forskning, vilket var 

egenskaper som efterfrågade i reflexivitetsdebatten. Det är också denna forskare som utförligast av alla 

presenterat sig själv och sitt liv. De två senaste    ( Bergström-Lake, 2001 och Schoug, 1997) har tagit upp 

en diskussion om sitt personliga deltagande i forskningsarbetet men uttalat att de som forskare tar sig 

rättigheterna till tolkningar och analyser i avhandlingarna. Även dessa två citerar och låter informanter 

(som de inte träffat kroppsligt utan mött i form av texter i arkivmaterial och tidningsartiklar) tala i egen 

sak. Tolkningarna av de sagda står dock till forskarnas förfogande. De har forskningsföreträde. Dessa 

observationer kan tyda på att synen på forskningsarbete som en gemensam produkt mellan forskare och 

informant, är en metod som inte haft genomgående och bestående genomslagskraft. Forskarna återgår till 

att eftersträva tolkningsrätt. De gör det dock parallellt med att de är medvetna om sin egen påverkan av 

resultatet. 

 

De äldre forskarna har haft ett annorlunda förhållande till sitt källmaterial än de sentida. Det material 

forskaren funnit som källa till sin avhandling, används som bevis för att forskaren har rätt i sina analyser. 

Forskningsarbetet vid denna tidpunkt gick ut på att söka material, vilket redovisades som bevis för ett 

sanningsenligt resultat. Fler bevis som pekade åt samma håll innebar tydligare analysresultat. I de fall 

forskaren gjort fältarbeten eller intervjuer, får läsaren inte kännedom om hur detta arbete gått till. 

Informanterna presenteras inte och förhållandena kring forskarens möte med informanterna redovisas 

inte. Det var inte viktigt att låta informanterna höras eller synas. Det var viktigt vad forskaren kunde 

utläsa för resultat av vad dessa personer sagt. Sagesmännen betraktas som objekt.  

 

Enligt Vallström gjorde denna syn på sagesmännen studiematerialet mer lätthanterligt. Som objekt kunde 

vetenskapsmannen studera dessa människors beteende, beskriva detta och förmedla en vetenskaplig text 
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av det som sagesmannen sagt eller gjort. Det skrivna ordet sågs som vetenskapligt, det sagda ordet var 

ingenting. Vetenskapsmannens uppgift var att göra vetenskap av det sagda ordet. Sagesmannens uppgift 

var inte att förklara vad som skedde, enbart visa så att vetenskapsmannen kunde göra en vetenskaplig 

bedömning av skeendet.63 

 

Som läsare är det lätt att förstå att det som står är forskarens tolkningsresultat och analyser. Det råder inga 

tvivel om vem som säger vad, eftersom informanternas röster aldrig blir hörda. De betraktas som 

bevismaterial och det forskaren skriver om dessa människor är viktigast för resultatet i avhandlingen. 

Självklart måste även dessa forskare ha påverkat resultatet av sina analyser beroende på personliga 

egenskaper. Om detta får dock läsaren ingenting veta. På så vis är dessa forskare inte synligt reflexiva för 

läsaren i sina avhandlingstexter. Reflexiviteten ligger dock i att läsaren ser och vet att all textmassa är ett 

resultat av forskarens tolkningar med utgångspunkt från forskarens perspektiv. Om detta råder inget 

tvivel. På så vis är forskaren synlig i texterna för läsaren. 
En 1990-talsbeskrivning, där reflexivitet och flera röster än forskarens ges stort utrymme, är dock inte med 
nödvändighet mer trovärdig än en etnografisk skildring från 1930-talet. Den påstådda polyfonin kan 
nämligen dölja det faktum att det faktiskt är forskaren som gör urvalen, redigerar texterna och ansvarar för 
slutprodukten.64 

 

Detta säger Meurling angående den nutida efterfrågan efter reflexiv forskning. Det sammanfattar de 

resultat jag kommit fram till i min analys. Conradssons avhandling är mer osäker för läsaren p g a det 

uppenbara försöket till polyfon forskning. De båda andra sentida forskarna påtalar att det är deras 

tolkningar som gäller. Det gör analyserna tydliga för läsaren. De äldre forskarna försöker inte att ge 

utrymme för informanter. Forskaren forskar. Detta gör också analyserna tydliga för läsaren. 

 

De äldre forskarna har en tydlig gräns mellan vetenskapsmannen och källorna. Denna gräns är inte menad 

att korsas. En viss distans mellan dessa båda efterfrågas i vetenskaplighetens tjänst. De sentida forskarna 

anammar tanken om att verkligheten tolkas olika, att den sanna verkligheten ligger i betraktarens ögon. 

Källmaterial och informanter säger en sak, forskaren tolkar detta i sin avhandling. Dessa människor, De 

Andra, får relativt stor plats i forskningsarbetet. Forskarna har blivit medvetna om sin egen närvaro i 

analyserna. De Andra är människor, subjekt, vars röster är viktiga i forskningsarbetet. Varje individ 

uppfattar sin omgivning olika. Detta tar de sentida forskarna fasta på. För att beskriva andra människors 

verklighet måste de få vara delaktiga i den beskrivande och analyserande texten. Vill forskaren själv tolka 

och analysera, förklaras denna arbetsmetod tydligt. Forskaren är medveten om att verkligheten ser olika 
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ut för olika människor. Därför understryks om forskaren valt att forska utifrån sina egna erfarenheter och 

sin tolkade verklighet. 

 

4.3. Stil och form 
Beträffande stilen och formen på avhandlingarna och texterna i dem, är det stor skillnad mellan de äldre 

och de sentida avhandlingarna. Naturligtvis har denna förändring skett kontinuerligt med tidens gång. 

Ändå är det uppenbart att etnologin och sättet att skriva avhandlingar blev rejält förändrade under 1980-

talet. I de avhandlingar jag läst, syns denna förändring tydligt.  

 

De äldre etnografiska skildringarna förhåller sig strikt till det, för tiden, vedertagna sättet att forska. Stor 

tyngdpunkt läggs vid beskrivningar av kulturgeografiska områden, beskrivningar av materiella 

konstruktioner och förankring i redan skriven text. Inte förankringar i det sagda ordet. Citat finns ur 

källmaterial men inte från samtal med informanter. Citaten är tagna ur arkivmaterial eller andra skriftliga 

källor. Forskaren strävar efter att vara den objektiva betraktaren, som gör den levande kulturen 

vetenskaplig genom att översätta den till text. Det finns inget utrymme för personliga tankar i de äldre 

avhandlingarna. Personliga erkännanden ses som ovetenskapligt. Varken informanter eller forskare är 

synliga som levande personer i texterna. Forskaren kan referera till sig själv som "författaren", aldrig 

"jag". Detta för att hålla distansen mellan människan och den vetenskapliga forskningen. Jag vill ändå 

säga att forskaren är medveten om sin egen medvetenhet. Det eftersträvas dock att undvika denna 

medvetenhet och personliga närvaro. Att utgå från den eller att framhäva den ansågs ovetenskapligt. Stor 

möda lades ned på att bortse från forskarens eget, personliga deltagande, liksom sagesmännens 

deltagande. Ett forskningsarbete skulle vara strikt, objektivt och vetenskapligt, utan personliga 

avslöjanden. 

 

Dessa analyser stämmer överens med vad Vallström skrivit i sin artikel angående stilen på äldre etnologi. 

Han säger att etnologins vetenskapliga ideal var ett objektivt vetande där etnologerna enbart registrerade 

och återgav verkligheten som den var. De använde inga vidlyftiga teorier eller djupgående analyser. De 

konstaterade enbart sanningar.65 

 

Tydligt är dock att intentioner till förändringar i forskningsmetoder fanns redan bland de äldre forskarna. 

Danver, 1944, beskrev i sin inledning att hon ville arbeta utifrån en mer realistisk och psykologiskt 

grundad arbetsmetod, än den traditionella arbetsmetoden erbjöd. Detta påstående liknas för mig vid ett 

                                                           
65 Vallström, 1994, s. 138 
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erkännande av en mer reflexiv forskning. I den färdiga texten är det dock svårt för mig att se denna 

psykologiskt grundade arbetsmetod. Texten känns lika faktaspäckad, deskriptiv och opersonlig som de 

övriga forskarnas texter. Denna nya psykologiskt grundade arbetsmetod verkar inte vara menad att det är 

forskarens personliga intuitioner som ska styra tolkningsarbetet. Snarare syftar det till att hon i sökandet 

efter folktraditioner utgår från ordspråk och talesätt kring detta område, vilket kan ses som mer 

psykologiska källor än t ex hur olika materiella saker (redskap eller byggnader) är konstruerade. Även 

förmågan att finna bevisen för de olika traditionerna i källmaterialets texter, kan vara vad som avses med 

den psykologiska arbetsmetoden. Det är i vilket fall som helst inte frågan om personliga erkännanden från 

forskaren. 

 

Den avhandling som Laid skrev 1952, visar tecken på att forskaren börjar släppa lite på sin objektivitet. I 

denna avhandling har faktiskt forskaren tillåtit sig att använda begrepp som visar att han anser, menar och 

frågar sig saker. Personen Laid blir lite synlig. Detta uppträder dock i den avslutande sammanfattningen. 

Det var där forskaren började tillåta sig att synas i texten. I förordet, med personliga tack, och i 

avslutningen verkar det ha blivit mer accepterat att lufta sina personliga, subjektiva, åsikter. Men endast 

till en viss gräns.  

 

Med dessa båda exempel vill jag påvisa att en förändring av arbetsmetoder i forskningsarbetet pågått 

kontinuerligt. Även de äldre forskarna var medvetna om sin egen medvetenhet och de eftersträvade 

förnyelse i forskningsarbetet. Det var bara inte riktigt acceptabelt att sträcka sig för långt utanför det 

objektiva förhållningssättet. Även om jag vill beskriva alla de äldre avhandlingarna som lika i förhållande 

till arbetsmetod och förhållningssätt, visar ändå varje forskare att små detaljer utvecklats och förändrats 

mellan de olika decennierna. Större förändringar än dessa kan knappast ske om forskaren strävar efter att 

enbart finna vetenskapliga bevis för sina forskningsresultat och att aldrig blanda in personliga betraktelser 

i detta arbete. Sådant var ändå forskningsklimatet under dessa tidiga decennier. Forskningsarbete var en 

objektiv vetenskap. 

 

De sentida forskarna har en annan inställning till vetenskapligheten. Det anses inte längre att det 

personliga deltagandet inkräktar på vetenskapligheten i analyserna. Snarare kan erkännandet av 

personliga erfarenheter stärka trovärdigheten i forskningsanalyserna. Fortfarande förväntas en avhandling, 

ett forskningsarbete, vara vetenskapligt korrekt. Det är synen på vad en vetenskaplig text innefattar som 

förändrats. Den debatt angående reflexivitet och forskning som bröt ut under 1980-talet, syftade till att 

ifrågasätta det objektiva synsättet och den objektiva forskaren. Ett forskningsresultat kan aldrig utesluta 

att varje forskare är delaktig i forskningsarbetet. Något som kunde kallas en helt objektiv forskning, 
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ansågs inte vara möjlig att uppnå. För att nå mer sanningsenliga och trovärdiga resultat efterfrågades att 

forskaren erkände och utnyttjade sin personliga närvaro i arbetet.66 I de sentida avhandlingar jag läst är 

tankar kring denna arbetsmetod tydligt närvarande. Varje forskare kan tolka och analysera mer fritt än de 

äldre. Genom att använda sig av och hänvisa till personliga tolkningar och analyser blir ramarna för vad 

en vetenskaplig avhandling innefattar vidare. Forskaren får större utrymme inom dessa vetenskapliga 

ramar och en analys baserad på vad forskaren personligen tyder som en trovärdig verklighet kan nästan 

aldrig hävdas vara felaktig. Vem kan påstå att en forskare forskar fel, när han hävdar att hans analyser är 

ett resultat av en möjlig verklighetsuppfattning av en specifik kontext, baserad på forskarens personliga 

tolkningar? Ramarna för vetenskaplighet har blivit större. 

 

Den sentida etnologin är också till större del en vetenskap om subjekt och om nutid, än om objekt och 

dåtid, som den äldre etnologin förespråkade. Dagens etnologi har kommit att betraktas som en kultur i sig 

och därmed vetenskapsmännen som kulturvarelser.67 Så beskriver Vallström skillnaderna mellan äldre 

och sentida etnologi. Jag instämmer i ovanstående efter att ha analyserat avhandlingarna jag läst. 

 

Om de äldre avhandlingarna baserades på bevis i form av en stor mängd skriftliga källor, baseras de 

sentida allt mer på teorier och tankar. Detta är en avgörande skillnad för hur de äldre avhandlingarna är 

utformade i jämförelse med de sentida. De sentida forskarna hänvisar till olika teorier. Dessa teorier är 

ofta ett resultat av någon persons filosofiskt beskrivna tolkningar av verkligheten. Verkligheten ses som 

en konstruktion och hur den ser ut konstrueras av varje enskild individ. Melucci har skrivit att människan 

i dagens samhälle till stor del tvingas reflektera över sin egen verklighet, ställa de personliga tolkningarna 

av verkligheten i relation till sina egna erfarenheter. Hon utsätts i dag för en så stor mängd information, 

att hon tvingas sålla, tolka och jämföra för att kunna absorbera dessa kunskaper. Vidare är hon osäker på 

hur hon ska definiera sig själv, då de naturliga referensramarna (rastillhörighet, klasstillhörighet, religion 

o s v) försvunnit. För att tolka verkligheten krävs reflektion, för att kunna reflektera över verkligheten 

krävs reflektioner kring individens egen identitet.68 Dessa tankar gäller även den individ som bedriver 

forskningsarbete. 

 

Vanligt är att de sentida forskarna hänvisar till ett eklektiskt arbetssätt. Med detta medgivande kan 

forskaren utgå från olika teoretiska ramar, välja vilken teoretikers tankar han kan rama in sina egna 

tolkningar med. Ett eklektiskt arbetssätt syftar till att forskaren inte behöver förhålla sig till en teori eller 

                                                           
66 Ehn & Klein, 1994, s. 78ff 
67 Vallström, 1994, s. 138f 
68 Melucci, 1992, s. 118ff 
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en arbetsmetod. Han kan växla efter tycke och smak. Detta är ytterligare ett sätt att få friare tyglar och 

vidare ramar i forskningsarbetet. Med införandet av begrepp som eklektisk arbetsmetod, reflexivitet och 

verklighetskonstruktioner, har gränserna för vad en vetenskaplig avhandling ska innehålla breddats och 

forskaren har möjlighet att i hög grad genomföra sitt forskningsarbete efter eget huvud. Med ovanstående 

begrepp kan de flesta forskningsresultat definieras som vetenskapligt korrekta.  

 

De sentida avhandlingarna är till stor del personliga förslag till verklighetsuppfattningar av forskaren. 

Den språkliga stilen kan ses som ett resultat där av. Forskaren använder i hög grad begreppet "jag" i sina 

tolkningar. Det är tydligt att personen bakom forskaren har en stor roll i forskningsarbetet. Forskaren 

strävar inte efter att vara osynlig i sitt arbete. Snarare blir läsaren hela tiden påmind om personen bakom 

forskningsarbetet. Den tendens till distansering som finns, är att forskaren snarare distanserar sig från 

forskarrollen, än från sitt forskningsområde. Uttryck som "en forskare" förekommer. Då detta uttryck 

används, syftar forskaren inte till att mena sig själv utan forskare generellt sett, en grupp där läsaren får 

intrycket av att han personligen inte ingår. De äldre forskarna eftersträvar snarare en distans mellan 

forskaren och personen, liksom mellan forskaren och informanter. Den som skrivit avhandlingen är en 

forskare, aldrig en person. Denna skillnad mellan hur forskaren förhåller sig till sin avhandling, hur 

forskaren väljer att framställa sig själv, är en betydande skillnad i utformningen av sentida och äldre 

avhandlingar. Läsren tillåts möta forskaren, personen, bakom verket i de sentida avhandlingarna. I de 

äldre får hon bara se forskarens objektiva forskningsresultat. 

 

Det kan vidare sägas att anledningen till att ett ämne avhandlas har förändrats över tid. Den huvudsakliga 

anledningen till att avhandlingen skrivits, är naturligtvis för att forskaren ska få sin doktorsexamen. Detta 

är lika för alla forskare, oavsett tidstillhörighet. Anledningen till att ett speciellt ämne avhandlas har dock 

förändrats. Det kan sägas att de äldre forskarna skrev för att finna ett slags mänskligt ursprung och att 

detta ursprungliga riskerar att försvinna i en tid av förändringar. Genom avhandlingarna bevaras den 

ursprungliga kulturen till eftervärlden. Det var folklivsforskarnas uppgift att rädda denna ursprungliga 

kultur. Därför skrev forskarna i första hand för andra forskare, eller för att bestå som uppteckningar i ett 

arkiv. Allmogen skrev man om, inte för. Textstilen var därför strikt och formell.  

 

De sentida forskarna skriver mer för en intresserad allmänhet. Forskaren tycker att det valda ämnet är 

viktigt och vill därför sprida kunskaper om och öka det allmänna intresset för området. En livfull, 

fängslande text påverkar denna intention i rätt riktning. Ingen vill läsa en torr och tråkig text. Intresset för 

det avhandlade ämnet kan inte väckas på så vis. Språket i de sentida avhandlingarna är fyllda av liknelser, 

metaforer och synonymer. Känsloladdade begrepp används för att locka läsaren. Vissa avhandlingar (t ex 
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Schoug) är dock menade för andra akademiker. Språket i denna avhandling är därför mer intim. Begrepp, 

som andra akademiker är införstådda med, används. Det kan alltså sägas att de sentida forskarna genom 

sitt språkbruk talar om för läsaren vem som är målgruppen för avhandlingen. Forskaren kan välja vilken 

språklig stil han använder, beroende av vilken läsare han vänder sig till. Dessa variationer i språkbruket 

förekommer inte i de äldre avhandlingarna. 

 

Många olika detaljer talar för hur forskaren framställer sig för läsaren, på vilket sätt reflexiviteten kan 

tydas. Kortfattat kan sägas att de äldre forskarna utgick från att vara objektiva förmedlare i sina 

avhandlingar. De sentida utgår mer från att vara subjektiva deltagare i ämnet. De äldre försökte gömma 

sig för läsaren, de sentida blottar sig för läsaren. De äldre forskarna utgick helt från tanken om saklighet 

och objektivitet. De sentida utgår i de flesta avseenden från sig själva. Personen forskaren väljer sitt eget 

ämne, sin egen arbetsmetod och förhållningssätt, vilken målgrupp som ska läsa avhandlingen, vilken 

språkstil som används och vilken verklighet som ska representeras. I alla dessa punkter är de sentida 

forskarna synliga för läsaren. Reflexiva tolkningsmetoder är ett faktum i de sentida avhandlingarna. Jag 

vill ändå påstå att alla forskare, oavsett tid, är medvetna om sin egen medvetenhet. Skillnaden är att de 

äldre forskarna strävade efter att undvika denna medan de sentida utnyttjar den för att nå trovärdigare 

forskningsresultat. 
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5. Avslutning 
Synliggör sig forskaren för läsaren i texten- i så fall hur? Detta är mitt huvudsakliga syfte till denna 

uppsats. För att besvara denna fråga har jag individuellt analyserat sex avhandlingar i etnologi, från olika 

tidsperioder. Anledningen till att varje avhandling analyserats individuellt är att reflexivitet är en 

personlig fråga. Det finns inga regler för hur en forskare ska använda den reflexiva tolkningsmetoden. Det 

avgör varje forskare för sig. 

 

Mitt andrahandssyfte var att se hur detta skiljer sig över tid. Därför är avhandlingarna också analyserade i 

konstruerade tidsgrupper. En grupp för sentida (1980-talet till 2000-talet) och en grupp för äldre (1920-

talet till 1950-talet). Skillnaderna i utformning och arbetsmetod är slående mellan de båda tidsgrupperna. 

De individuella analyserna har påvisat små variationer i de äldre avhandlingarna och lite större variationer 

i de sentida. De äldre forskarna förespråkar en etnologi som söker den ursprungliga kulturen och 

beskriver dessa sanningar. Forskningsstilen är objektiv, saklig och stram. Inget utrymme finns för 

forskaren som person eller för eventuella sagesmän, i dessa texter. Varje forskare har försökt att förnya 

forskningsarbetet på något sätt, men aldrig utanför gränserna för det objektiva förhållningssättet. 

 

De sentida forskarna har anammat den postmoderna debatten, som blossade upp under 1980-talet, vilken 

förespråkar reflexivitet i forskningsarbetet. Gränserna för vad som kan kallas vetenskap har blivit vidare. 

Forskarens personlighet återspeglas såväl i ämnesval som i språk och stil. Dessa forskare har förkastat 

tron på objektivitet och utnyttjar sin personlighet för att ge förslag på möjliga verklighetsuppfattningar i 

sitt forskningsarbete. De är friare att ta ut svängarna, vilket gör att varje avhandling är personligt 

utformad. Den ena är inte den andra lik. 

 

Mycket har förändrats inom etnologin under den tidsperiod jag studerat. Den huvudsakliga skillnaden 

menar jag ändå är synen på vad som är vetenskap. Alla forskare syftar till att skriva en vetenskaplig text. 

De sentida forskarna får större utrymme att tolka självständigt, då självreflektion nu anses som ett sätt att 

stärka trovärdigheten i forskningsresultaten. De äldre forskarna hade inte denna uppfattning om 

vetenskap. Vetenskap var en objektiv verksamhet. Objektivitetstanken hindrade forskaren att göra 

personliga utsvävningar. Variationerna i de olika avhandlingarna blev därför små. 
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