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2. Kvalitativa metoder:
reception & historievetenskaplig metod
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MKV & mediemetoder
Skillnaden mellan dessa tre olika metodmässiga synsätt är i regel
inte speciellt markanta – även om somliga forskare skulle hävda
det. Även kvantitativa undersökningar måste tolkas.
Att kombinera olika metodologiska perspektiv är dessutom
mycket vanligt – exempelvis när det gäller intervjuer, och speciellt
inom MKV som ju är ett forskningsfält och en disciplin som befinner
sig i skärningspunkten mellan humaniora och samhällsvetenskap.
Inte heller är det alltid så att enbart humanister ägnar sig åt
kvalitativa metoder och samhällsvetare åt kvantitativa metoder.
Inom sociologin är exempelvis omläsningar och tolkningar av
klassiska sociologer en synnerligen vanlig genre, och inom digital
humaniora ägnar man sig åt metodutveckling och analys av stora
kulturella dataset.

Kvalitativa metoder
Personligen tycker jag att det är ett bökigt begrepp – och det är
med tveksamhet som jag använt det som rubrik för denna
föreläsning. Jag är forskarutbildad humanist – och inom denna
vetenskapdisciplin talar man faktiskt aldrig om kvalitativa metoder.
Inom samhällsvetenskapen och MKV är det dock vanligt att dela
upp mediemetoder på detta sätt – och Lisa Givens mastodontvolym
heter ju, Qualitative Research Methods.
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Anekdot – när vår MKV-kollega Mats Hyvönen började
forskarutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall för några år
sedan fick han direkt frågan om han var ”kvallare eller kvantare”?

Kvalitativa metoder
Det är i princip bara i relation till kvantitativa metoder som
begreppet ”kvalitativa metoder” får någon mening. Metodmässigt
är det med andra ord en relationell term, som i huvudsak används
av forskare som inte är humanister.
Det kan dock som hos Arthur Asa Berger och dennes Media and
Communication Research Methods – som visserligen är en basal,
metodologisk introduktionsbok – ges en sådan innebörd att
begreppet förefaller meningslöst. Berger delar in ”qualitative
research methods” i intervjuer, historisk analys, etnometodologiska undersökningar och deltagande observation –
där inte minst kategorin ”historisk analys” framstår som synnerligen
platt.
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Kvalitativa metoder
”Qualitative methods are best for addressing
many of the why questions that researchers
have in mind when they develop their projects.
Where quantitative approaches are
appropriate for examining who has engaged in
a behavior or what has happened and while
experiments can test particular interventions,
these techniques are not designed to explain
why certain behaviors occur. Qualitative
approaches are typically used to explore new
phenomena and to capture individuals’
thoughts, feelings, or interpretations of
meaning and process.”

Kvalitativa metoder
Denna relationella aspekt av ”kvalitativa metoder” gör att
begreppet i vetenskapliga sammanhang ofta framstår som
sekundärt och underordnat jämfört med kvantitativa metoder –
framför allt i relation till hårda naturvetenskaper. Eller som Mieke Bal
skriver:
”In our culture, the sciences are taken more seriously than the
humanities. [They] are taken seriously in at least one of two distinct
senses. The first is de jure, 'by right/ or 'by law': 'scientific' is what
obeys the rules of scientific procedure. … Here the epistemology is
normative. … The second way science is taken seriously is de facto,
'in fact/ or 'in reality': here, by contrast, 'scientific' is what is
recognized as such within the social-cultural field of scientific
practice.”

Kvalitativa metoder
De kvalitativa metodernas underordnade roll är skulle jag vilja
hävda speciellt uppenbara inom MKV eftersom det är ett ämne som
både är samhällsvetenskapligt och humanistiskt.
Debatten i Mittmedia hade exempelvis en sådan underton – där jag
som humanist vågade kritisera de rigida kvantitativa metoder
som ligger till grund för de medieforskare som analyserar hur det
samtida medieumgänget ter sig – men där dessa metoder vilar på
självuppskattad medieanvändnig som är ganska oprecisa i relation
till reellt kvantitativa digitala metoder.

Kvalitativa metoder – två egna exempel
Jag har bedrivit forskning med kvalitativa metoder i 20 år om man
räknar in min doktorandtid. Jag har framför allt arbetat med
arkivdriven mediehistorisk forskning, samt med digitala
frågeställningar om medielandskapets samtida förändring. Jag
tänkte därför lyfta fram två exempel (vilka knyter an till Bergers
diskussion):
1. Reception och historievetenskaplig metod
2. Intervjuer

Arkivmetoder – Berlins medielandskap 1900
Som postdoc var jag anställd i ett VR-projekt – ”Film och kulturell
globalisering 1905-1914” – där mitt arbete var att empiriskt
studera och analysera de sätt som film och medier beskrevs i
Berlinpressen kring 1900. Jag rullade mikrofilm i år i Westhafen …

Vilken var min metod?
Det handlade framför allt om historisk receptionsforskning – det
vill säga, vad journalister och kulturskribenter ansåg om moderna
medier som film, fonograf, stereoskopi etcetera. Jag letade
systematiskt efter utsagor om dessa medier; fann jag artiklar
kopierade jag dem och försökte med utgångspunkt i dessa skriva
fram ett slags mediehistoriska betraktelser som fokuserade på
m e d i e o ff e n t l i g h e t e r, p u b l i k a a t t r a k t i o n e r e l l e r t i d i g a
mediehändelser.
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Rullande mikrofilm i Westhafen letade jag febrilt efter ”arkivfynd” –
det vill säga gamla texter som explicit handlade om de medier jag
studerade. Detta var före att dagstidningar digitaliserats, men det
stora problemet var att det inte publicerades speciellt mycket
artiklar om medier.
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Absence of evidence, is also evidence – men inte speciellt kul att
att arbeta med.
Metodmässigt framstod därför frågor kring representativitet som
mitt största historievetenskapliga metodproblem – och det är det
oftast när det handlar om historievetenskaplig metod.

Några metodologiska dilemman i arkivet:
> Hur gör man som forskare materialet rättvisa – om man
exmpelvis (som jag) inte hittar så mycket av det man söker – när
man samtidigt vill säga något om det man efterforskar?
> Vad framstår som arbiträrt och godtyckligt i relation till
övergripande tendenser i materialet?
> Hur ska man som forskare förhålla sig till frågor om materialets
beskaffenhet i termer av ’det generella’ och ’det partikulära’ – inte
minst i relation till ”arkivariska fynd” eller för den delen intervjuutsagor som ”passar” den egna framställningen perfekt.

Arkivmetoder – Dataarkiveringskommittén
Jag är professionell forskare – men
jag har fortsatt inga enkla svar på
dessa frågor.
Den senaste artikeln jag skrivit
som handlar om etableringen av
Arkivet för ljud och bild, brottas
med precis samma metodologiska
frågor. Dess huvudsakliga empiri
består av Dataarkiveringskommitténs (DAK) 39
efterlämnade arkiv-pappvolymer
på Riksarkivet.

> Hur gör jag metodmässigt för att beskriva DAKs arbete?
> Jag kan naturligvis inte inkludera allt – vad framstår som
representatvt och intressant, och vad måste jag välja bort?
> Hur ska jag lägga upp min artikel så att jag gör arkivmaterialet
rättvisa?
> Oftast är det enklast att kronologiskt beskriva ett
utredningsförlopp – men vissa delar och perioder måste jag av
utrymmesskäl lämna bort. Vilka då? Varför? Hur motiverar jag det?
> Dessutom – rent forskningspraktiskt fotograferar jag av
dokument på RA. Redan då väljer jag somligt och inte annat;
metodmässigt kan man såtillvida fråga sig hur denna konkreta
praktik påverkar det färdiga forskningsresultatet …

Intervju som forskningsmetod – exemplet apptillverkare
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En av frågeställningarna i min artikel i
denna bok var hur det hermetiska och
kontrollerande Apple uppfattades av
svenska apptillverkare – exempelvis
tog Apple 30 procent av alla inkomster
på en app.
Jag gjorde därför intervjuer med ett
antal svenska företag som Apegroup
eller Illusion Labs kring hur de såg på
app-kulturen i allmänhet och Apple i
synnerhet.

Intervju som forskningsmetod – exemplet apptillverkare
Det var inte några systematiska och kvantitativt orienterade
intervjuer – snarare längre samtal. Min ambition var att transkribera
intervjuerna, men det gjorde jag aldrig. Det bör man göra.
Ljudfilerna finns dock kvar på min dator.
Erfarenheten av att arbeta på detta sätt var att det å den ena
sidan gav en enorm mängd information som jag aldrig annars fått
tag på, men å den andra sidan att intervjuerna själva – och inte
minst de intervjuade – framstod som tämligen godtyckliga. Av
dessa företag fick jag vissa svar – hade jag pratat med andra hade
jag fått annan information.
Hur jag ställde frågor styrde också helt och fullt samtalen – och
därigenom även deras resultat.

Intervju som forskningsmetod
Jag har som forskare använt intervjuer i lite olika sammanhang. I
några EU-forskningssammanhang har vi använt fokusgrupper –
synnerligen problematiskt enligt min erfarenhet. För en bok om
Harry Schein intervjuade vi Ingvar Carlsson – det var mycket roligt.
Jag har annars mest använt samtal med äldre personer för att få
reda på mediehistoriska omständigheter. Då har intervjuer ofta varit
användbara. Men framför allt som komplement.
Personligen är jag ganska skeptisk till intervjun som
metodmässig genre inom kvalitativa metoder. De framstår som ett
komplement – men att basera all forskning (vilket inte är ovanligt
inom MKV) ter sig för mig problematiskt.

Intervju som forskningsmetod
Man kan dock fråga sig varför det ter sig som problematiskt – när
jag helt och fullt accepterar att arbeta med utsagor i arkivet, som
inte alltid skiljer sig nämnvärt från just intervjuer.
För egen del handlar min skepsis framför allt om erfarenheten av
hur forskarsubjektet påverkar intervjusituationen – antingen
genom den egna fysiska uppenbarelsen, eller hur och genom de
frågor som ställs, muntligt eller skriftligt i enkätform.
Det är bland annat därför som jag argumenterat för ökad
användning av olika slags digitala metoder. Data skapas här per
automatik; den upprättas genom användningen som sådan – och
utgör i den meningen ett manifest spår som skapas utan att en
statistisk fråga ställs. Data från en informant utgör såtillvida inte en
latent variabel som skapas genom att ställa frågan.

Intervju som forskningsmetod
Berger listar därtill ett antal metodologiska problem med
intervjuer:
> folk ljuger
> folk kommer ihåg fel
> folk har inte alltid nått vettigt att säga
> folk säger sådant som de tror att intervjuaren vill höra
> språkförbistring gör att samtalet tolkas olika etctera
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Det är dock av vikt att komma ihåg att väldigt mycket
medieforskning idag baserar sig på olika former av intervjuer – i
talad eller i skriftlig enkätform. Här finns det mycket tydliga
skillnader i hur medieforskare ser på den information som
intervjuer potentiellt kan generera.

MKV & metodologins kris

MKV & metodologins kris

”Snickars gör sig även lustig över att medieforskning i
surveyundersökningar ställer frågor till människor om deras
användningar när man idag kan få mängder av digitala data om hur
medier används … [men] sådan statistik [säger] inget om
användarens engagemang i och värdering av mediet – det kan vi få
bara genom att observera eller tala med användarna.”

– tack.

www.pellesnickars.se

