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1. Forskningsmetoder



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 
subjektiv, där utsagor inte kan bekräftas eller falsifieras i klassisk 
Karl-Poppersk bemärkelse.

Forskning som praktik





Popper: en vetenskaplig teori 
måste vara falsifierbar, det vill 
säga, den måste kunna 
prövas empiriskt.



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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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 
kvantitativa undersökningar måste tolkas. 



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 
kvantitativa undersökningar måste tolkas. 

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 sociologiska texter en synnerligen vanlig genre.



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





1986 2016

SOM-undersökning







Digitala metoder – förutsätter data ...



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

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



Data och forskningsfrågor

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

Metod, data och infrastruktur ligger här nära varandra.





Digitala metoder



Digitala metoder

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

Vad de sinsemellan olika typerna av digitala metoder har 
gemensamt är att det handlar om analys och forskning som 
följer mediet, ”research that follows the medium”.



Som forskningspraktik befinner sig alltså digitala 
metoder 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
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> att studera Spotify och förändrade musiklyssnande ...
> att studera Spotify och musikbranschen ...
> att studera Spotify och relationen till musiker ...
> att studera Spotify som ny distributionskanal ...
> att studera Spotify och användargenererade spellistor ...
> att studera Spotify som ett nytt slags musikarkiv ...





Spotify & pengar ... 
över tid.







... hur kan ett företag med hundratals miljoner 
användare inte tjäna pengar?



Vår bok skiljer sig en hel del från Spotifys egen 
berättelse – vilken gradvis skrivits om i ljuset av 
tjänstens ständiga behov av riskkapital. I 
korthet: företagsberättelsen har ständigt 
anpassats efter rådande omständigheter. Av den 
anledningen är vi kritiska till den välbekanta och 
linjära framgångssagan om Spotify. 



Follow the money – hur har Spotify förändrats 
över tid?



... att studera en tjänsts utveckling genom dess gränssnitt ...





Spotify 2008 är inte samma sak som 
Spotify 2012 – eller 2015 – eller 2020 ...
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3. Spotify & digitala metoder



Hur ska man studera Spotify?



Medieforskning utgår inte 
sällan från intervjuer (med 
producenter eller användare), 
f o k u s g r u p p e r , m e d i e -
reception ...



data





https://spotifymaps.github.io/musicalcities/

https://spotifymaps.github.io/musicalcities/






interventioner



interventioner

... för att extrahera data.



 

http://_open_spotify
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Botar som informanter









Spotify Radio







Algoritmisk granskning



An emerging area of scholarly research which investigates 
algorithms ’from the outside’ testing them for problems and harms 
without the co-operation of online platform providers. Research 
has fo r examp le , i n ves t iga ted s y s tems tha t hand le 
recommendations, prices, news, commenting, search—while 
examining these for individually and societally undesirable 
consequences such as racism.

Algorithmic auditing



4. Digitala metoder & 
forskningsetik



https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/ 

https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/


“not permitted for any reason whatsoever”











> Användaravtal (ToS)

Förenklat – tre juridiska nivåer

> Forskningsetik

> Lagstiftning



> Användaravtal (ToS)

> Forskningsetik

> Lagstiftning

Användaravtal har inget med lagstiftning att göra. De är 
kommersiella utlåtanden. De är därtill föränderliga – och 
omformuleras kontinuerligt.







”In summary, I am proposing: 

Reviewers should reject research done by 
violating Terms of Service (ToS), unless the 
paper contains a clear ethical justification for 
why the importance of the work justifies 
breaking the law. Reviewers’ should pro-
actively check a site’s ToS if it is not discussed 
in the paper.”





”When breaking the terms of service, we put 
up a notice specifically asking the company for 
their forbearance in the public interest. The 
current arguments we are using about public 
interest concern the ‘observability’ of 
algorithms in an approach that is sometimes 
referred to as algorithmic auditing.”



”With the growing control of 
p l a t f o r m s … o v e r t h e 
in f ras t ruc tu re enab l ing the 
recording and analyzing of social 
and cultural life, the question has 
been raised how researchers are 
to maintain rigorous standards 
of scientific integrity, objectivity, 
accuracy, and so on, vis-à-vis 
co rpora te and gover nment 
agendas that may run contrary to 
these standards.” 



”To ensure that future research 
with new tools can be carried out 
in an ethical way, we need to 
exper iment not on ly with 
methods but also with ethical 
frameworks. In order for us to find 
practices to protect research 
integrity we need to get our hands 
dirty.” 
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