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Bokmelding
Forskaren och forskningsprocessen
Kerstin Gunnemark (red.) 2011. Etnografiska hållplatser. Om metodprocesser och
reflexivitet. Lund, Studentlitteratur. 270
sider.
Anmeldt av Anders Gustavsson, Universitetet i Oslo
Vid den 31:a nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Helsingfors 2009 med
temat ”Byggstenar” fanns en panel med
titeln ”Metodikens byggstenar i förnyad
belysning”. Etnologen Kerstin Gunnemark
i Göteborg som var ledare för panelen, har
i efterhand redigerat och gett ut föredragen
i boken Etnografiska hållplatser med underrubriken Om metodprocesser och reflexivitet.
Frågan om varför ordet ”etnografisk” har
använts kunde ha diskuterats eftersom det
under lång tid har varit ifrågasatt inom
etnologin genom att det förknippats med
primärt deskriptiv forskning. Begreppet
hållplatser syftar på de vägval som forskarna måste stanna upp och göra vid flera
tillfällen innan forskningsprocessen går
vidare. Metodfrågor i samband med insamling av forskningsmaterial, vetenskaplig
analys och akademiskt skrivande står i
centrum i denna bok. Med reflexivitet avses
frågan om hur forskaren själv inverkar
under forskningsprocessen, både vid temaval, problemställningar, materialinsamlingar och tolkningar. Reflexivitet var något
som etnologin i Sverige började uppmärksamma under 1990-talet. Här kan nämnas

den av Lena Gerholm 1993 utgivna antologin Etnologiska visioner. Femton etnologer, bland vilka jag var en, reflekterade där
över sin vetenskapliga verksamhet och hur
den var relaterad till forskarjaget. Reflexivitetsdiskussionerna sammanhängde i sin tur
med en övergång till ett subjektivt forskningsideal från ett tidigare objektivt. Då
sökte man efter någon sann och neutral
verklighet oberoende av den eller de personer som utförde undersökningarna.
I denna bok medverkar primärt yngre
forskare som antingen är doktorander eller
nyss har disputerat. Totalt finns det tio
författare, samtliga kvinnor, varav sju
kommer från Sverige (fyra från etnologiinstitutionen i Göteborg), två från Norge och
en från det finlandssvenska lärosätet Åbo
Akademi. Var och en av dessa författare
reflekterar över sin egen forskningsprocess,
till stor del i samband med författandet av
sina doktorsavhandlingar. Forskarnas fältanteckningar och dagböcker blir då viktiga
källor.
Doktorand Angelika Sjöstedt Landén
vid Umeå universitet har utfört intervjuer
och deltagande observationer på en statlig
myndighet i Stockholm som skulle utlokaliseras till Östersund i Jämtland. Fältanteckningarna är mycket utförliga om
insamlingens yttre ramar och flera längre
citat från fältanteckningarna har publicerats i uppsatsen. Målet med denna är att
visa på att forskningsprocessen och dokumentationen är föränderlig över tid och att
forskaren bör vara medveten om och reflektera över detta.
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Doktorand Lisa Wiklund vid Göteborgs universitet har fältarbetat bland japaner både i New York och i Tokyo. Hon
diskuterar och argumenterar för möjligheten att i vår globaliserade värld fältarbeta i
främmande länder utan att behärska det
modersmål som där talas. Då behövs det
hjälp från en inhemsk tolk, en gatekeeper,
som också kan tala engelska. Wiklund
problematiserar ur metodisk aspekt samspelet mellan forskaren och en gatekeeper, i
hennes fall frilansfotografen med det fingerade namnet Miyoko som också har fungerat som informant.
Från Norge deltar två seniora forskare i
antologin, etnologen Grete Swensen vid
Norsk institutt for kulturminneforskning
NIKU och sociologen Oddrun Sæter vid
Høgskolen i Oslo. De har skrivit en gemensam artikel som översatts till svenska och som
bygger på fältarbeten som utförts i olika
köpcentrum i tre norska städer. Det gällde att
få kontakt med människor som ville berätta
om sitt förhållande till kulturminnen på sin
hemort. Undersökningens problemställning
avsåg frågorna om kulturarv i städernas ytterområden. Bakom denna insamling låg en
medveten metodisk tanke att bedriva fältarbete i en offentlig miljö. Erfarenheterna från
fältarbetena i de tre aktuella städerna var klart
olikartade och författarna har försökt att
förklara vad dessa skillnader kan bero på.
Etnologen och fotografen Anna Ulfstrand vid Stockholms stadsmuseum diskuterar det metodiska värdet i att engagera
personer som medforskare vid fältinsamlingarna rörande boendemiljöer i förorter
runt Stockholm. Informanterna tilldelas då
en mer aktiv roll, i detta fall som fotografer,
än vad som annars är vanligt. Först får de
fotografera, därefter blir de intervjuade och
då bildar fotona utgångspunkten för samtalen. Denna metod betecknas med termen
”fotoelicitering”.
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Etnologen Carina Johansson vid Högskolan på Gotland har specialiserat sig på
visuell kultur med utgångspunkt i frågorna
om bilder och kulturarv. Vid fältinsamlingen har studenter använts som medforskare när det gällt att fotografera miljöer i
Visby som ofta förekommer i turistbroschyrer. Målet har varit att med hjälp av
fotomotiven och utförda intervjuer bland
visbybor och bland turister nå mentala
föreställningar knutna till fysiska platser,
och denna process benämns ”mindscapes”.
Antologins redaktör Kerstin Gunnemark har under lång tid utarbetat en metod
med så kallade skrivarcirklar i Göteborg.
Deltagarna som träffas regelbundet under
några månader får själva skriva ned sina
självupplevda berättelser. Det är de subjektiva minnena som står i centrum. Själva
metodprocessen beskrivs ingående.
Doktoranden Ann-Charlotte Palmgren
vid kvinnovetenskap vid Åbo Akademi
diskuterar hur bloggtexter på internet kan
användas som vetenskapliga källor när hon
vill studera frågeställningar gällande ätstörningar hos flickor. Hon använder begreppet ”autoetnografi”, eftersom ”jag även
studerar mig själv som en del av denna
kultur” (s. 177). Hon hade nämligen under
sin tonårstid för ett tiotal år sedan skrivit
om sin kropp på bloggsidor. Hon hade då
”ett problematiskt förhållande till min
kropp och till mat” (s. 185). Detta gör att
hon på ett bättre sätt anser sig kunna tolka
de subjektiva upplevelserna i bloggtexter
som hon senare läst med anledning av sitt
avhandlingsarbete.
Etnologen Signe Bremer disputerade
2011 i Göteborg på en avhandling om
transsexuella individers berättelser om att
genomgå könskorrigering. I denna antologi
diskuterar hon forskarens känslomässiga
upplevelser i samband med intervjusituationer, som innebär kontakter med perso-
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ner som lider av psykisk ohälsa, alltså lever
i utsatta krissituationer. Detta leder till att
även etiska frågor knutna till insamlingen
måste tas upp. Hur är det med forskarens
roll eller uppgift som terapeutisk stödperson? Hur står det till med etnologers
kompetens på detta område? Bremer diskuterar också den betydelse som forskarens
kropp kan ha haft i samband med de
mellanmänskliga möten som förekommer
vid fältarbeten.
Etnologen Anita Beckman vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst i
Trollhättan reflekterar över akademiskt
skrivande och vill utifrån egna skriverfarenheter ifrågasätta de normer som hittills
varit rådande. De vetenskapliga texterna
skall kunna vara präglade av forskarens
subjektiva röst. Beckman menar att ”det är
i den outtalade språkliga medvetenheten
som reflexiviteten manifesterar sig” (s.
233). Hennes teoretiska förebild i detta
avseende utgörs av den feministiskt orienterade forskaren Laurel Richardson.
I bokens sista kapitel ”Återvändandets
etnografi” för Kerstin Gunnemark in ett
nytt tema. De tidigare kapitlen har fokuserat på reflektioner om viktiga ”hållplatser”
på vägen framåt under forskningsprocessen. Reflexivitet har då varit ett viktigt
ledord för diskussionerna. I det sista kapitlet vänds blickarna bakåt. Är det relevant
att återvända till tidigare forskningsfält för
att i så fall betrakta dem med nya metodiska och teoretiska perspektiv? Det kan
röra sig om att på nytt uppsöka platser där
tidigare fältarbeten har utförts. För
Gunnemarks del rör det sig om sommarboende utmed den svenska västkusten. Vilka

processer har ägt rum sedan förra gången
undersökningar utfördes? Stora kulturella
förändringar kan ha skett under tiden som
det gäller att förklara. Sådana påtagliga
förändringar blev jag varse när jag under
senare tid återvände till ett fiskeläge där jag
utfört en ingående lokalundersökning om
pingströrelsens kulturella ställning för
nästan trettio år sedan. Forskaren kan också
ta upp nya frågeställningar och anlägga nya
tolkningsperspektiv som inte kommit till
användning vid de tidigare undersökningarna. Nytt material kan ha dykt upp, vilket
jag nyligen fick erfara när jag återvände till
studier av en folklivsmålare och hans verk.
Här öppnar sig nya möjligheter när nutida
forskning förhåller sig till tidigare forskningsresultat och forskningsideal. Ett
komparativt perspektiv över tid blir väsentligt. Det gäller att inte förakta tidigare
gjorda undersökningar som utförts inom
en annan vetenskaplig kontext utan i stället
betrakta dem som utmaningar för dagens
forskare att nå fram till en vetenskaplig
förnyelse.
Denna bok kan rekommenderas som
en viktig metodlitteratur inom etnologiutbildningen på olika håll i Norden. Det kan
vara väsentligt att återvända till frågorna
om forskarrollens betydelse som blev
viktiga under 1990-talet. Metoddiskussioner behöver kontinuerligt vidareutvecklas och förnyas. Denna bok kan vara ett bra
hjälpmedel i detta avseende inte minst
genom att den utgår från yngre forskares
upptäckter och resonemang i samband med
det egna avhandlingsskrivandet. En ny
forskargeneration är på väg framåt.
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