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forskning som praktik = metod



Hur man bedriver forskning är alltid en metodfråga – men vilken 
emfas och vikt man lägger vid metodfrågor varierar mellan olika 
vetenskapsdiscipliner. Generellt trycker samhällsvetare hårdare på 
metodologiska frågeställningar än humanister.

Forskning som praktik



Inte sällan hör man därför att humanister inte har några egentliga 
metoder – hur kunskap producerats framstår härvidlag som högst 
subjektivt, där utsagor inte kan bekräftas eller falsifieras i klassisk 
Karl-Poppersk bemärkelse.

Forskning som praktik
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Popper: en vetenskaplig teori 
måste vara falsifierbar, det vill 
säga, den måste kunna 
empiriskt prövas.
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Att humanvetenskaperna är ”metodlös” stämmer i viss bemärkelse – 
men skillnaden mellan kvalitativa humanistiska metoder och 
samhällsvetenskapliga kvantitativa metoder är ofta inte så stor 
som görs gällande.

Forskning som praktik



Hans Georg Gadamer (1900-2002)

Gadamer betraktas ofta som företrädare för 
en universell och filosofisk hermeneutik, 
för vilken hans huvudverk, Wahrheit und 
M e t h o d e ( 1 9 6 0 ) – e n k l a s s i s k 
humanvetenskapl ig studie – lägger 
grunden. 



Inom humanvetenskaperna kan man schematiskt skilja mellan tre 
o l i ka metodmäss iga synsät t och fo r skn ingsmäss iga 
tillvägagångssätt:

Humanvetenskapliga metoder



1. Humanistiskt färgade kvalitativa metoder såsom exempelvis 
djupintervjuer, historisk receptionsforskning, hermeneutiska 
närläsningar, eller olika, säg feminstiska eller marxistiska synsätt som 
metodmässigt färgar forskningsprocess – och dess resultat – och där 
metod och teori i viss mån flyter samman.



2. Samhällsvetenskapligt färgade kvantitativa metoder 
exempelvis med utgångspunkt i fokusgrupper, massintervjuer, stora 
surveyundersökningar eller enkäter.
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3. Digitala metoder



Humanvetenskapliga metoder

Skillnaden mellan dessa tre olika metodmässiga synsätt är inte alltid 
så stora – även om somliga forskare skulle hävda det. Även 
kvantitativa undersökningar måste tolkas. 
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Att kombinera olika metodologiska perspektiv är dessutom 
mycket vanligt – exempelvis när det gäller intervjuer.
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Humanvetenskapliga metoder

Att kombinera olika metodologiska perspektiv är dessutom 
mycket vanligt – exempelvis när det gäller intervjuer.

Skillnaden mellan dessa tre olika metodmässiga synsätt är inte alltid 
så stora – även om somliga forskare skulle hävda det. Även 
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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.



digital humaniora & digitala metoder



Vad är digital humaniora?



Digital humaniora (DH) är ett sätt att 
närma sig humaniora genom att 
använda och bejaka digital teknologi; 
det är ett kunskapskomplement och 
inte en egen teoribildning.



Digital humaniora är idag något av ett 
s a m l i n g s n a m n f ö r f o r s k n i n g s -
inriktningar som kännetecknas av 
systematisk användning av digitala 
verktyg och analysmetoder, och där 
metodutveckling i regel sker med 
tvärvetenskapliga frågeställningar.  





Digital humaniora är (som jag ser det) framför allt utveckling 
av nya digitala metoder för humanistisk forskning, vilka 
förutsätter tekniskt kunnande och tvärvetenskapligt 
samarbete.
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Det senare handlar inte enbart om tvärvetenskapligt utbyte, 
utan är också en fråga om samtal och praktiker kring teknik 
och innehåll där exempelvis programmerare tidigt 
kommer in i forskningsprocessen.  

Digital humaniora är därför i allra högsta grad en 
(kol)laborativ verksamhet.
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Humlab & HumlabX



I korthet handlar digitala metoder om ett slags metodologisk 
förändring av exempelvis historiska studier, med fokus på 
närläsning av få dokument mot olika former av kvantitativ 
”distansläsning” av tusentals texer, eller mediestudier – från 
primärt enkät- och intervjumetodik med fokus på självuppskattat 
medieumgänge som default – mot metoder som är strikt 
förankrade i digitalt (och faktiskt) mediebruk.

Digitala metoder
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SOM-undersökning



Digitala metoder



Digitala metoder

R o g e r s h a r m e t o d o l o g i s k t 
f ramhål l i t at t denna typ av 
forskning har det gemensamt att 
den är fotad i det digitala, ”online 
groundedness”.  

Vad de sinsemellan olika typerna 
a v d i g i t a l a m e t o d e r h a r 
gemensamt är att det handlar om 
analys och forskning som följer 
mediet, ”research that follows the 
medium”.



Digitala metoder som ett slags forskningspraktik som 
befinner sig i mediet – ner på kodnivå. 

Forskning 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













Möjligheten att bedriva human- och samhällsvetenskaplig forskning med stora 
dataset är av ”stor betydelse för såväl ’kvalitativt’ som ’kvantitativt’ inriktade 
traditioner, men kan anses som särskilt viktig för traditionellt kvalitativt inriktad 
forskningen eftersom den gör det möjligt för forskare att analysera icke- 
numeriska datamängder baserade på texter, bilder och ljud i en omfattning och 
med en precision som tidigare endast ansetts möjlig för kvantitativa numeriska 
data.  

Därutöver erbjuder vissa av dessa [digitala] metoder en metodologisk 
stringens som många kvalitativa traditioner saknar. Dessa traditioner är ofta 
rika på teorier och genererar många intressanta idéer och begrepp men de har 
ofta betydande brister vad gäller metodologiska aspekter såsom reliabilitet 
och reproducerbarhet. De nya typer av metoder som nu utvecklas är betydligt 
mer transparenta än traditionellt kvalitativa ansatser vilket innebär att resultaten 
blir mindre beroende av vem som utför analyserna och forskningsresultaten blir 
därigenom mer reproducerbara.”

Prof. Peter Hedström



På ett plan är humanvetenskaperna mycket mer dataintensiva 
än tidigare, vilket påverkar förutsättningar för forskning, 
metod och stödjande infrastruktur.

Data och forskningsfrågor



Data och forskningsfrågor

Idag kan man också alltmer skönja framväxten av mer ”aktiva” 
digitala forskningsmetoder som på interventionistiskt manér 
är ingripande för att samla data – exempelvis från internet.











interventions
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Botar som informanter









Från arkivdriven humanistisk forskning – till datadriven i takt med 
att kulturarvet digitaliserats.

Kulturarvet som data





Om infrastrukturella satsningar ofta 
rört digitalisering av kulturarv, där 
mycket resurser satsats på en rad 
olika digitaliseringsprojekt, så flyttas 
nu fokus från access till analys.







… att packa samma alla 
SOUer ti l l ett enda 
kulturellt dataset.













Data och forskningsfrågor, metod, gränssnitt och 
infrastruktur växer alltså alltmer samman, vilket skapar nya 
möjligheter för tolkning, gestaltning och distribution.

Kulturarvet som data



http://digitalamodeller.se/





… att maskinläsa hela Daedalus som 
ett medelstort kulturellt dataset på 
omkring 3,5 miljoner tokens (≈ord) …







– tack.

www.pellesnickars.se


