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... att alltid uppmärksamma mediernas 
former och format ... ...



... men hur kan man undersöka "det digitala" lite närmare?



teori & metod



Vetenskaplig 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.



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, mass in terv juer, s tora 
surveyundersökningar eller enkäter.
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3. Digitala 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.  

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



digital humaniora & digitala metoder



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.  





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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att analysera dataflöden







Digitala metoder ska i denna bok förstås som 
en samlingsterm för en rad olika sätt att 
undersöka digitala eller digitaliserade material 
och miljöer. Exakt vilka metoder som bör 
inbegripas finns det olika uppfattningar om ... 



Historikern som söker efter dokument i digitala 
databaser använder digitala hjälpmedel även 
om hen inte beskriver sin metod som 
”digital” ... En forskare som studerar 
interaktionen på sociala medier kan å sin sida 
beskriva sin metod som ”digital etnografi” 
även om forskningsverktygen till stor del 
utgörs av papper och penna.  



De som beskriver sina metoder som digitala vill 
ofta framhäva antingen att programvara 
används för insamling, analys och visualisering 
– av digitaliserade såväl som digitalt skapade 
material – eller att metoderna på olika sätt 
uppmärksammar hur studieobjekten villkoras 
av digital teknik. 



Det skulle schematiskt gå att tala om en 
glidande skala, från metoder som bygger på 
datorns beräkningsförmåga eller kapacitet, till 
kvalitativa metoder för att undersöka digitala 
miljöer.  





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 praktik befinner sig alltså digitala 
metoder i mediet – ner på kodnivå. Analys 
baseras såtillvida på – och blir beroende av 
– olika former av programmering och/eller 
användande av existerande applikationer 
och mjukvara. 
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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 for example, investigated 
systems that handle recommendations, prices, 
news, commenting, search—while examining 
these for individual ly and societal ly 
undesirable consequences such as racism.



Terms of service (ToS) 

Användaravtal



“not permitted for any reason whatsoever”





Algoritmisk granskning handlar om att 
akademiskt eller journalistiskt undersöka hur 
digitala tjänster eller plattformar fungerar – 
exempelvis rekommendationer – för att 
uppmärksamma en sorts osynligt maktför-
hållande.







Rekommendationer baserade på algoritmer 
som analyserar vad andra gillar (som också 
tycker om Jóhansson) liksom (förmodligen) 
personal som arbetar på Apple Music – och 
möjligen skivbolag som betalar för inflytande 
på urvalsrekommendationer.



... hur är rekommendations-algoritmer konstruerade?













En variant på samma tillvägagångssätt är att 
se närmare på hur artificiell intelligens 
konstrueras – det vill säga maskininlärning.





AI = mask in in lärn ing och så ka l la t 
automatiserat beslutsfattande är idag vanligt 
på flera svenska myndigheter.







Al la bes lut som fattas i automat iserade 
beslutsprocesser fattas inte automatiserat, utan 
ärendehanteringen utgörs ofta av en interaktion 
mellan handläggare och IT-system. Generellt 
hanteras ärenden som kräver olika former av 
bedömning, utredning eller mer information av 
handläggare, medan ärenden som kan avgöras 
utifrån tydliga villkor hanteras av IT-systemet.







Alla artificiella intelligenser lär sig av den data de 
hanterar. Tränas en AI på felaktig information så gör 
den fel.  

Även om vi upplever informationen som korrekt, så 
kan den vara full av mänskliga värderingar – vilka i 
sin tur påverkar AI:ns beslut.



AI bias







Safiya Umoja Noble: 

... how racism and sexism are part of the 
architecture and language of technology ...  

I consider my work a practical project, the 
goal of which is to eliminate social injustice 
and change the ways in which people are 
oppressed with the aid of allegedly neutral 
technologies. 





... some of the very people who are 
developing search algorithms and architecture 
are willing to promote sexist and racist 
attitudes openly at work and beyond, while 
we are supposed to believe that these same 
employees are developing “neutral” or 
“objective” decision-making tools.  



F å r e t t s e x i s t i s k t o c h r a s i s t i s k t 
samhällssystem den teknologi den förtjänar?  

Är teknologi neutral – eller reflekterar den 
alltid det samhälle den uppstår inom?







https://beta.dreamstudio.ai/dream





– tack!


