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KURSPLAN  

Etnografiska metoder i en digitaliserad värld, 7.5 p 

Ansvariga institutioner: Uppsala Universitet och Stockholms Universitet 

Lärare: Katarina Graffman och Lotta Björklund Larsen 

 

KURSBESKRIVNING  

Etnografiska metoder används för att ge en ökad förståelse för människors agerande som 

sociala varelser. Etnografin nöjer sig inte med att lyssna till vad människor säger, den 

studerar vad människor faktiskt gör. Kursen ger praktiska färdigheter i etnografisk metod 

som kan tillämpas i olika områden på arbetsmarknaden. 

I en rörlig, digital och global värld finns ett stort behov av metoder för att förstå 

människors erfarenheter av digitala medier och verktyg i vardag och arbetsliv. Hur 

hanterar människor digitala teknologier – det som i industrin kallas user experience-UX? 

Hur förhåller sig människor till de algoritmer som utvecklas med syfte att påverka deras 

beslutsfattande? Hur använder sig människor av sociala medier för att organisera sina liv 

och hur varierar detta användande beroende på olika sociala faktorer och kulturella 

sammanhang? Hur har appar som Tinder och Facebook förändrat våra sociala relationer, 

och hur har andra appar förändrat konsumtionsmönster och hur vi lever våra liv? 

Kursen fokuserar på tillämpade etnografiska metoder som å ena sidan kan användas som 

kunskapsunderlag för att förbättra digitala tekniker, och å andra sidan kan förklara 

mänskligt beteende och sociala förändringar i en digitaliserad värld. Kursen riktar sig 

framförallt till personer som är intresserade av att få kvalitativa redskap för att på djupet 

förstå varför människor agerar som de gör och vad som händer i samhället, på marknaden, 

eller inom organisationen i en digitaliserad värld. 

Kursen går på halvfart med campusbaserade aktiviteter i början och slutet av perioden. 

 

 Kursen är uppdelad i 4 block:  

1. En introduktion till vad etnografi innebär i praktiken och vad det innebär att studera 

och förstå människor som sociala varelser. 

2. Hur ska vi studera människor i relation till digital teknik/digitalisering? 

3. Vad gör människor som arbetar etnografiskt med digitalisering? 

4. Planera, genomföra och dokumentera en etnografisk studie av människor i relation till 

digital teknik. Denna studie blir utgångspunkt för examination. 
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FÖRELÄSNINGAR 

1 juli 

Stockholm 

10.15-12.00 Introduktion: Vad är etnografi 

13.15-15.00 Föreläsning: Etnografiska metoder 

7 juli 

Uppsala 

10.15-12.00 Seminarium: Liten etnografisk studie  

13.15-15.00 Föreläsning: Digitalisering av samhället från ett 
etnografiskt perspektiv 

8 juli 

Distans (Zoom) 

10.15-12.00 Föreläsning: Digital etnografi och netnografi i 
praktiken 

12 juli 

Distans (Zoom) 

10.15-12.00 Seminarium: Presentation planerade studieprojekt 

Vecka 28-32 Genomför studie 

15 augusti 

Uppsala 

10.15-12.00 Föreläsning: Digital teknik och konsumtionskultur  

17 augusti 

Stockholm 

10.15-12.00 Föreläsning: UX och etnografi  

18 augusti 

Uppsala 

10.15-12.00 Föreläsning: Digital etnografi i verkligheten. Anna 
Larsson, processledare PTS och MA I Anthropology of digital 
infrastructures, New School, NY. 

25 augusti 

Stockholm 

Examination 8-10 10.30-12.30 13-15 15.30-17.30 

 

På kursen ges betygen U, G och VG. För godkänt betyg krävs: 

 fullgjorda skriftliga och muntliga uppgifter som ges under kursen.  

 obligatoriskt och aktivt seminariedeltagande.  

 

KURSLITTERATUR 

BÖCKER 

Göransson, Kristina 2019 Etnografi - Sjösätt, navigera och ro i land ditt 

projekt. Studentlitteratur https://www.adlibris.com/se/bok/etnografi---sjosatt-navigera-och-ro-

i-land-ditt-projekt-9789144130538 

Tett, Gillian 2021 Anthrovision. How anthropology can explain business and life. Random 

House Business Literature. https://www.adlibris.com/se/bok/anthro-vision-9781847942876 

 

ARTIKLAR 

Arnould, Eric J and Julien Cayla. 2015. Consumer Fetisch: Commercial Ethnography and the 
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2021. https://www.anthropology-news.org/articles/care-by-emoji/ 
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https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444818769236 

 

FILMER 

Miller, Daniel 2017 Digital Anthropology https://www.youtube.com/watch?v=XNus-

xZ7_6Y 

Boellstorff, Tom 2021 Our Digital Selves: My Avatar is Me! Tells the story of 13 ability-

diverse global citizens as they explore their identity through artistic expressions and making a 

home for themselves in the VR Metaverse. A documentary from an anthropological research 

project. https://www.youtube.com/watch?v=GQw02-me0W4&t=1s 

 

REKOMMENDERAD LÄSNING 

Att kompletteras 

Berg, Martin 2015 Netnografi: Att forska om och med internet. Studentlitteratur. 
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