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Durham Peters
Digitala medier, påtalar John 
Durham Peters i sin bok ”point to 
a fundamental task of order and 
maintenance, the ways in which 
data ground our being, and the 
techniques that lie at the heart of 
human dwelling on earth”.



Durham Peters

D a g e n s k o d b a s e r a d e 
medieformer skiljer sig därför 
från 1900-talets massmedier, 
menar Durham Peters. Spetsar 
man till frågan, handlar medier 
numera – i form av integrerade 
dataflöden – allt mindre om 
innehåll, program eller opinioner, 
och alltmer om organisation 
och positionering, insamling 
och mätning, kalkylering och 
analys.





Data sover aldrig
Å den ena sidan försöker (stora delar) av den traditionella 
mediebranschen att i ökande grad förhålla sig till sitt innehåll i 
just datatermer; telekom-branschen och Google-devisen ”more 
data is better data” tjänar här generellt som förebild.  

Å den andra sidan, resulterar allt digitalt mediebruk i kopiösa 
mängder av användargenererad data – Domos infografik är här 
bara alltför övertydlig.



Data sover aldrig

Hur denna användargenererade och personliga data skapas, 
används, återanvänds, förpackas, analyseras, säljs, kontrolleras 
och (möjligen bör) regleras – samt vilka implikationer det kan 
tänkas ha för den nationella mediepolitiken – är ämnet för min 
artikeln, ”Personifierad data, informationskonsumism och 
datahandlare. Inför en grön datahushållning"  

En av mina utgångspunkter är att all digital mediekonsumtion 
idag kan översättas i datatermer. Mina perspektiv är hämtade 
från mjukvarustudier och forskningsfältet kring ”computational 
media” – all mediepolitik blir här såtillvida till datapolitik. 



Datahandlare





Data sover aldrig

… som sagt: ”the ways in which data ground our being”… 

Samtidigt vill jag understryka att det finns det flera myter kring 
denna användardata, som inte sällan beskrivs som rå. Men för 
att företaget Domo till exempel ska göra om data till en snygg 
infografik måste den givetvis för det första bearbetas och göras 
kombatibel. För det andra måste den tolkas.  

Datainsamling följer därför alltid i princip de konsekutiva stegen: 
samla och matas in, kompileras, lagras, processas, analyseras 
och tolkas – vilket bland annat Lisa Gitelman påpekat i boken, 
Raw Data is an Oxymoron; rådata är helt enkelt en 
självmotsägelse. Framför allt påverkar den sista termen de 
föregående: ”the final term in this sequence–interpretation–
haunts its predecessors”.



Beautiful Data

Till denna analyskejda bör man 
dessutom addera en estetisk 
dimension – Domos infografik är 
snygg av en anledning.  

Följer man Orit Halpern är ett 
centralt element i den samtida (och 
mediehistoriska) tilltron till stora 
k u l t u r e l l a d a t a s e t , a t t d e n 
presenteras som vacker. Men data 
är förstås inte vacker till sin natur. ”It 
must be crafted and mined in order 
to make it valuable and beautiful”.



I korthet handlar digitala metoder om ett slags metodologisk 
förändring av exempelvis mediestudier – från primärt enkät- och 
intervjumetodik med fokus på självuppskattat medieumgänge 
som default, där svar tenderar att bli till en latent variabel som 
skapas genom att ställa frågan – mot metoder som är strikt 
förankrade i digitalt (och faktiskt) mediebruk. Det är i detta 
sammanhang som insamlad, personifierad data blir relevant.

Digitala metoder



Webbepistemologen Richard Rogers har metodologiskt 
framhållit att denna typ av medieforskning har det gemensamt 
att den är fotad i det digitala, ”online groundedness”.  

Vad de sinsemellan olika typerna av digitala metoder har 
gemensamt är såtillvida att det handlar om analys och forskning 
som följer mediet, ”research that follows the medium” (Rogers, 
2013).
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F
örra året lanserade ett antal 
anglosaxiska forskningsstiftel-
ser en tävling om forsknings-
medel, den så kallade Digging 
into Data Challenge. Frågan de 
ställde till världens humanister 

var: ”Vad kan ni göra med en miljon in-
skannade böcker? Eller en miljon tid-
ningssidor? Eller en miljon fotografier?” 
Hur påverkar egentligen den nya tillgång-
en till enorma mängder digitaliserat mate-
rial den humanistiska forskningen – prak-
tiskt såväl som teoretiskt? Vilka nya frågor 
(och svar) kan genereras av datorkraft 
applicerad på ett slags kvantitativ empi-
risk skalbarhet? 

Att utföra beräkningar på kopiösa data-
mängder var länge förbehållet naturveta-
re. Poängen med ”Digging into Data Chal-
lenge” var att erbjuda även humanister en 
chans att, tillsammans med kulturarvs-
institutioner, utföra storskalig analys av 
enorma mängder data. Strax före jul med-
delades så vilka projekt som tilldelats 
pengar. Ett av dem, Digging into the Enligh-
tenment: Mapping the Republic of Letters, 
avser att analysera 53 000 digitaliserade 
och OCR-inlästa historiska brev i syfte att 
studera hur effekterna av upplysningen av-
satte spår i 1700-talets före ställningsvärld. 
Givet mängden inlästa brev kan dåtidens 
idévärld i det närmaste återskapas med 
hjälp av finurliga algoritmer och sofistike-
rad kod. Snarare än att på traditionellt idé-
historiskt manér lyfta fram viktiga böcker 
eller tänkare, strävar projektet alltså efter 
att iscensätta en kvantitativ historisk re-
ceptionsstudie av sällan skådat slag. Ambi-
tionen är helt enkelt att med digital teknik 
ge en långt fylligare bild av upplysningens 
sociologiska genomslag än vad som tidiga-
re varit möjligt.

Ett annat vinnande projekt, som även 
det avser att bedriva historia som datorba-
serad vetenskap snarare än som texttol-
kande praktik, baserar sig på de kriminal-
historiska handlingar som finns samlade i 
Old Bailey, en av Londons gamla brott-
målsdomstolar. På sajten Old Bailey onli-
ne finns i dag nästan 200 000 rättegångs-
proto koll från perioden 1674 till 1913 till-
gängliga. Sammantaget omfattar dessa 
protokoll uppemot 120 miljoner ord av 
strukturerad text, en ofantlig samling data 
över kriminellt beteende i det förflutna. 
Historiker har naturligtvis länge använt 
sig av detta material, men ingen har för-
stås läst alla protokoll. Projektets syfte är 
emellertid att genom så kallad ”data mi-
ning” analysera samtliga rättegångshand-
lingar och med datorers hjälp omvandla 
dem till läsbar data. Termen ”data mining” 
står just för ett slags informationsutvin-
ning som genom sökandet efter mönster, 
regelbundenheter eller avvikelser i stora 
datamängder bearbetar data och förädlar 
dem till information. Med Old Bailey som 
fallstudie avser projektet såtillvida att ut-
veckla redskap för en ny typ av digital 
historie vetenskap. I en intervju har Dan 
Cohen, en av projektledarna, påtalat att 
betydelsen av denna studie inte bara hand-
lar om Old Bailey och dess rättegångar, 
snarare adresserar projektet hur modern 
datateknik och växande digitala samling-
ar av historiskt material kommer att för-
ändra historievetenskapen i en storskalig 
kvantitativ riktning framöver.

”Digging into Data Challenge” är ett ex-
empel av flera där humanvetenskaperna 
på sistone börjat att intressera sig för de 
potentiella möjligheter som datormodelle-
ring, nätverksteori och skalbar forskning 
erbjuder. Att dataskärmen allt oftare utgör 
gränssnitt visavi det egna forskningsmate-
rialet är en bidragande orsak, en annan att 
även historiker numera är utrustade med 
skanners eller digitalkameror när de grä-
ver i arkivens gömmor. I takt med att allt 
mer historiskt material och allt större kul-
turella samlingar digitaliseras på olika 
minnesinstitutioner världen över, har in-

sikten också vuxit fram att all den data 
som digitaliseringen resulterar i inte läng-
re kan, eller snarare bör, beforskas på ett 
traditionellt humanistiskt 
sätt. Givetvis är det utmärkt 
att digitalisering förenklar 
tillgängligheten till forsk-
ningsmaterial, men för mer 
skarpsinta forskare ställer 
digitaliseringsprocessen 
framför allt frågor kring ny 
metodik liksom en uppdate-
rad digital forskningsprak-
tik. Genom ”Google Book 
Search” kan man i dag ex-
empelvis få tillgång till två 
miljoner historiska böcker i 
fulltext vilka alla tillhör den 
kulturella allmänningen. 
Bör exempelvis litteratur-
forskningen förhålla sig till 
detta, eller kan den lugnt 
fortsätta att ägna sig åt den 
kanoniserade promillen av 
bokutgivningen som länge varit fallet? Det 
är kanhända en smaksak, och att läsa en 
miljon böcker är naturligtvis ett problem 
för oss människor. Men inte för datorer 
och deras mjukvara. 

G
ivet den uppsjö av digital 
information som är ka-
rakteristisk för vår sam-
tid är kvantitet i dag allt-
mer liktydigt med kvali-
tet. För datorer och ser-

vernätverk leder stora beräkningsbara 
kvantiteter rentav till långt mer tillförlitli-
ga kvalitativa utsagor än någonsin. I den 
digitala domänen är matematikern kung 
och applicerad matematik vägen till fram-
gång. ”More data, is better data”, brukar ju 
Googles analytiker framhålla, och för ett 
år sedan publicerade några forskare på 
samma företag en artikel med den talande 
titeln ”The Unreasonable Effectiveness of 
Data”. Där påtalade de frankt att med de 
enorma datamängder som webben både 
ger tillgång till och själv genererar, behövs 
inte längre teori på samma sätt som tidiga-
re. Hypoteser för hur saker och ting funge-
rar kan helt sonika ersättas med kopiösa 
mängder data. Vem vet varför människor 
gör vad de gör? Nuförtiden kan man spåra 
och mäta de mest skilda aktiviteter med 
hög precision – givet att man bara har till-
räckligt med data. Google har exempelvis 
med sin ”Flu Trends”, där sökningar om in-
fluensa på webben används som ett slags 
föregripande medium med möjlighet till 
långt bättre prognoser än tidigare, visat 
hur den virtuella världen kan ge högst kon-
kreta underlag för reella beslut. 

”Följ dataströmmarna” var just Google-
forskarnas uppmaning. Gigantiska data-
set, som exempelvis en biljon ord insam-
lade från offentliga webbsidor, innehåller 
inte bara generella mönster utan också 
väldigt mycket specifika detaljer. Faktum 
är att Chris Anderson redan 2008 var inne 

på den här typen av tankegångar. I arti-
keln, ”The End of Theory”, ställde han den 
då – i dag allt mindre – provokativa frågan: 

”What can science learn 
from Google?” Förmodligen 
en hel del, och när nu även 
kulturen håller på att trans-
formeras till data påverkas 
förstås även traditionella 
humanistiska discipliner. 
En litteraturforskare som 
Franco Moretti har antytt 
att för ämnen som littera-
tur-, konst-, eller filmveten-
skap, där kvalitativa och 
hermeneutiska närläsning-
ar av ett fåtal kanoniserade 
verk dominerat, utgör kul-
turarvssektorns digitaliser-
ingsprocesser inte bara ett 
hot mot själva ämnesidenti-
teten, rådande traditionella 
perspektiv riskerar också 
att konservera forsknings-

fronten i ett slags analogt då. Ignorerar 
man ny digital teknik, ignorerar man ock-
så den kunskap som denna teknik kan ge-
nerera. I en intervju i senaste numret av 
Wired menar Moretti följaktligen att ”data 
mining” utgör ett behövligt korrektiv till 
klassisk litteraturforskning; först genom 
kvantitativ analys är det exempelvis möj-
ligt att redogöra för en hel epoks kreativa 
produktion. Ingen forskare kan läsa de 
30 000 romaner som publicerades i Eng-
land under 1800-talet, men när de väl digi-
taliserats kan man ta datorer och pro-
gramkod till hjälp för att dra ut informa-
tion om allt från lingvistiska strukturer till 
boktitlars förändring. Helt nya litterära 
mönster och kunskaper kommer då att 
framträda, menar Moretti.

E
n snarlik tilltro till kvantitativa 
och datorbaserade analysmo-
deller kännetecknar den form 
av ”cultural analytics” som 
medieforskaren Lev Manovich 
ägnat sig åt de senaste åren. 

Termen är en parafras på ”Google Analy-
tics”, den gratisservice för databaserad 
webbanalys som lanserades för några år 
sedan. Om Manovich tidigare sysslade 
med nya medier och deras formspråk, har 
hans faiblesse för ”new media” definitivt 
ersatts av ”more media” på senare tid. Tan-
ken med ”cultural analytics” är nämligen 
att analysera stora kulturella dataset, an-
tingen bestående av digitaliserade sam-
lingar av kulturella objekt eller av materi-
al som fötts digitalt. Skalbarhet är med 
andra ord återigen fundamentalt. Enligt 
Manovich är det bara genom att samman-
föra medie- och datavetenskapliga forsk-
ningsperspektiv som det är analytiskt möj-
ligt att greppa den explosiva tillväxten av 
kulturellt innehåll på webben. Antalet 
foto grafier som varje vecka laddas upp på 
Flickr är exempelvis redan i dag större än 
samtliga objekt på världens alla konstmu-

seer. ”Cultural analytics” strävar såtillvida 
efter att systematiskt analysera kvantitati-
va data, samt att presentera dessa genom 
olika slags interaktiva visualiseringar. 
Skall man tro Manovich kommer storska-
liga beräkningar av kulturella datamäng-
der liksom visualisering av dem att bli helt 
centralt för kulturindustrin framöver.

Bruket av datavetenskapliga metoder 
och tekniker inom humaniora förefaller 
alltså ha lett till ännu en vändning, ”the 
computational turn”, där ny kunskap kan 
frambringas med kraftfulla datorers hjälp, 
förutsatt att det finns tillräckligt med digi-
talt material att bearbeta. Den institution 
där jag själv är verksam, Kungliga biblio-
teket, har i dag några hundratusen tid-
ningssidor och flera miljoner audiovisuel-
la mediefiler som faktiskt bara väntar på 
att utforskas med modern teknik. Digitali-
seringen av kulturarvet är ju inte ett mål i 
sig, snarare är det ett medel för att till-
gängliggöra och producera ny och bättre 
kunskap om det förflutna. Ett tolkande 
forskningssubjekt kommer nog alltjämt 
att behövas, och riktigt hur man forsk-
ningsmässigt bör gå till väga är fortfaran-
de ovisst. 

W
ebbepistemologen 
Richard Rogers – 
ja, han kallar sig så 
– menar dock att 
det ”digitala” är en 
distinkt ny kun-

skapskultur som vi ännu vet alltför lite 
om. Rogers är nytillträdd professor i nya 
medier och digital kultur vid Amsterdams 
universitet, och i sin installationsföreläs-
ning, ”The End of the Virtual”, påtalade 
han att framför allt bör humanistisk forsk-
ning och kulturarvsinstitutioner lära sig 
mer om det digitala som kunskapsform. 
En första insikt är att det digitala i dag är 
kulturens själva grundläge. 

Scenkonsterna undantagna är ju i prin-
cip all kultur nuförtiden baserad på binär 
kod (nollor och ettor). Böcker, tidningar, 
film, radio och teve produceras inte bara 
på digitala plattformar, de konsumeras 
också i allt högre utsträckning på läsplat-
tor, datorer och mobiler. Som ny kultur-
form är internet därtill en källa inte bara 
till ofantliga mängder data, utan även ett 
slags binär katalysator för ny metod och 
forskningsteknik. Sökmotorer är exempel-
vis kunskapsteoretiska maskiner i den me-
ningen att de samlar in, indexerar, lagrar – 
och slutligen organiserar webbens data. 
Att använda sig av exempelvis ”data mi-
ning” är såtillvida inte bara ett sätt att be-
driva forskning med hjälp av ny teknik, det 
är främst ett sätt att fundera över kun-
skapsproduktion med utgångspunkt i de 
möjligheter som internet erbjuder. Rogers 
menar just att nya digitala metoder måste 
ta vara på nätets egen tekno-mediala sär-
egenhet, där det exempelvis finns en onto-
logisk och väsensbetingad skillnad mellan 
digitaliserat material och information som 
är född digital. Först när vi till fullo växlat 
perspektiv och verkligen gått från bläck till 
bitar, ”transforming ink into bits”, kommer 
vi att på allvar kunna börja tänka med 
(i stället för mot) den digitala världen.

Digital gruvdrift  
i skannade arkiv 
kan ge guldfynd
TILLGÄNGLIGT  Humanvetenskaperna skannar nu in 
mängder med data från arkiv och kulturella samlingar. Om 
man bara förstår vad den nya tekniken kan generera finns 
här potential till en helt ny kunskap.

Missat en understreckare? 
Digitalt skapat kulturarv ställer nya krav på 
KB (3 februari 2010)
5 svd.se/understrecket

0  svd.se 

Pelle Snickars är forskningschef på 
Kungliga biblioteket.

På sajten Old Bailey online 
finns i dag över 200 000 
rättegångsprotokoll till-
gängliga. Ingen har läst alla.

Webbepis temologen R ichard 
Rogers – ja, han kallar sig så – 
menar dock att det ”digitala” är en 
distinkt ny kunskapskultur som vi 
ännu vet alltför lite om. Rogers är 
nytillträdd professor i nya medier 
och digital kultur vid Amsterdams 
u n i v e r s i t e t , o c h i s i n 
installationsföreläsning, ”The End of 
the Virtual”, påtalade han att 
framför allt bör humanistisk forsk- 
ning och kulturarvsinstitutioner lära 
sig mer om det digitala som 
kunskapsform.
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Nordicom-Information bjuder härmed in forskare att delta i ett 
temanummer om digitala metoder för studier av digital(isera)t 
mediematerial. Digitalt tillgängligt mediematerial möjliggör 
användandet av digitala metoder för att studera innehåll, vare 
sig detta innehåll har digitalt ursprung eller har gjorts digitalt 
tillgängligt i efterhand. Under senare år har bibliotek, arkiv och 
museer digitaliserat stora delar av sina historiska samlingar. 
Samtidigt skapar mängden material på internet och i sociala 
medier nya förutsättningar för insamling och bearbetning. 
Mängden material ställer forskare inför stora utmaningar, men 
med det digitala formatet finns det samtidigt goda möjligheter 
att använda digitala redskap i analysarbetet. 
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… det mesta av den statistik som produceras, exempelvis KIA-index, gäller maskiner. 
Det går att ta fram både klicktoppar och användningsmönster för enskilda 
plattformar, men vi kan inte med säkerhet veta vilka människor som skapar dem. Och 
även om vi visste det säger sådan statistik inget om användarens engagemang i 
och värdering av mediet – det kan vi få bara genom att observera eller tala med 
användarna. 
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… det mesta av den statistik som produceras, exempelvis KIA-index, gäller maskiner. 
Det går att ta fram både klicktoppar och användningsmönster för enskilda 
plattformar, men vi kan inte med säkerhet veta vilka människor som skapar dem. Och 
även om vi visste det säger sådan statistik inget om användarens engagemang i 
och värdering av mediet – det kan vi få bara genom att observera eller tala med 
användarna. 

Det vill säga, allt som exempelvis Rogers skriver om och ägnat 
femton forskningsår är värt noll och intet …  

Min poäng var ju (givet Rogers och andras arbeten) att det finns ett 
underskott av digitala metoder inom MKV – det vill säga, 
medieforskare måste själva börja att ta fram och producera 
underlag och statistik av digital medieanvändning genom nya 
vetenskapliga tillvägagångssätt.

Digitala metoder – som ny metodik?
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SOI 2014
Olle Findahl som under många år 
gjort dessa undersökningar har 
påtalat att det ofta föreliger en 
diskrepans även i SOI2014 när 
det gäller självuppskattning av 
digitala medievanor och faktiskt 
nätanvändning – men det är inte 
problem som uppstår om man 
situerar sina metoder i mediet.

Svenskarna och internet
Olle Findahl
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Richard Rogers

This book presents a methodological 
outlook for research with the web. As 
such it is a proposal to reorient the field 
of Internet-related research by studying 
and repurposing what I term the 
methods of the medium, or … 
methods embedded in on l ine 
devices.  […] How may we learn from 
and reapply these and other online 
methods? […] By continually thinking 
along with the devices and the 
objects they handle, digital methods, as 
a research practice, strive to follow the 
evolving methods of the medium.



Richard Rogers

Second, digital methods not only think with online devices. They 
also take stock of the availability and exploitability of digital 
objects so as to recombine them fruitfully. […] How may the 
digital objects be combined and recombined in ways that are 
useful not so much for searching Twitter but rather for social 
and cultural research questions?  

The third principle is to build upon the existing, dominant 
devices themselves, and with them perform a cultural and 
societal diagnostics. Digital methods repurpose or build on 
top of the dominant devices of the medium, and in doing so 
make derivative works from the results, figuratively and literally.  



Digitala metoder som en forskningspraktik och en 
sorts mediestudier som befinner sig i mediet – ner på 
kodnivå. 

Medieforskning och analys baseras såtillvida på – och 
blir beroende av – olika former av programmering 
och/eller användande av existerande applikationer och 
mjukvara vilka i regel anpassas i forskningssyfte. 

Richard Rogers



Det är naturligtvis komplicerat – det är en resursfråga 
s o m d e s s u t o m s t ä l l e r n y a k r a v p å 
forskningskompetens.  

”Att analysera medier – i mediet – är dock mycket svårt. 
Inom akademin handlar det om färdigheter som hum- 
samforskare ofta inte har. I regel krävs samarbeten, an- 
tingen med bransch eller programmerare. Ett nytt 
digitalt medielandskap (nåja), kräver därför nya forsk- 
ningskompetenser med fokus på digitala metoder. Här 
släpar medieforskningen efter.”

Richard Rogers



Richard Rogers

Samtidigt påpekar Rogers explicit att den här typen av digitala 
metoder inte handlar om att bedriva digitala nätstudier med 
fokus på exempelvis social medieanalys. Tvärtom.  

”This is a book about Internet research that is not solely 
about the Internet. In keeping with a general move toward 
studying web data … the book seeks to provide an aim for 
Internet research that has yet to be made explicit: the 
development of a methodological outlook and mindset for 
social research with the web. In other words, it seeks to move 
Internet research beyond the study of online culture and 
beyond the study of the users of ICTs only.”



Richard Rogers

Men för att göra detta krävs nya metodologiska kunskaper 
kring hur man arbetar med digitalt fött material – det vill säga, 
här finns en paradox i att det krävs betydande ”digitala 
kunskaper” för att kunna använda webbens och dess data för att 
säga något väsentligt om den reella världen som webben ofta är 
en spegel av.  



Richard Rogers
Av vikt här är också Rogers distinktion mellan digitalt fött 
material och digitaliserat, det vill säga inskannat material.  

”The distinction between the natively digital and the digitized 
is made as a positioning move. Many of the methodological 
approaches to the study of new or digital media work with 
digitized data … for these and other approaches, digital media 
means the study of the digitized and the scanned, where data 
access and special query privileges are often needed.  

Here, by contrast, I put forward an approach to make use of the 
forms and materials of specific digital media (such as the blog 
post and the Wikipedia edit), rather than principally those that 
have been digitized and scanned and uploaded to a digital 
medium.”



Richard Rogers

Noterbart är att den här sortens digitala analysmetoder inte 
med nödvändighet behöver samtida dataflöden som empiri; att 
arbeta med arkiverade webbsidor inom ramen för Wayback 
Machine är exempelvis en metodologisk variant.



Digitala metoder som forskningspraktik



Digitala metoder som forskningspraktik



Digitala metoder som forskningspraktik









Digitala avhandlingsmetoder: exemplet Osman 2015



”In order to … examine issues I 
recognised I used various digital 
tools, many of which have been 
developed by the Wikipedia 
communi ty themselves . In 
discussing digital methods and 
the use of digital tools, Richard 
Rogers (Rogers 2010, 243) 
identifies “digital groundedness, 
or online groundedness, where 
c l a i m s a b o u t s o c i e t y a re 
grounded in the online.” 

Digitala avhandlingsmetoder: exemplet Osman 2015
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Digitala avhandlingsmetoder: exemplet Osman 2015

Kombination av digitala och 
” b e r ä k n i n g s b a r a ” 
kvalitativa metoder.



– tack.

www.pellesnickars.se


