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1. Introduktion



Presentationsrunda – en kort sådan …



Vad är ett medium?   |   Vad är medier?



> The medium is the message.
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> The medium is the message.

> Medien bestimmen unsere Lage.

> Medien sind Unwahrscheinlichkeitsverstärker.



Hos Luhmann är medier overklighetsförstärkare;  
!
för Kittler reglerar de vår tillvaro och är instrument för lagring, 
bearbetning och överföring av information;  
!
Innis skiljer mellan tunga tidsbindande medier (kilskrift) och lätta 
rumsbindande medier (radio);  
!
och McLuhan gör en distinktion mellan heta (press) och svala 
medier (tv) – där olika grader av informationstäthet generar aktivt 
eller passivt användande.



skrift är en medieform som massproducerats alltsedan 
boktryckarkonsten;  
!
film, radio och teve är exempel på mer moderna medieformer 
baserade på teknologi, mekanik och kemi respektive elektricitet;  
!
ett medium kan också ses som en fysisk kanal (bok, skyltfönster, 
utställning); 
!
eller som modalitet (ljud, bild, rörlig bild, text);  
!
eller som ett slags sammanvävd ‘teknik’ för kommunikation 
inom sociala och kulturella praktiker. Här är en teknologi inte 
samma sak som ett medium; en teknologi blir ett medium genom 
komplexa kulturella, sociala, ekonomiska och materiella faktorer – 
vilka förändras över tid och rum – ”sociala protokoll” (Gitelman)



Mediebegrepp   |   Mediehistoria    |   Medieteori

Det finns en mångfald av mediebegreppsliga definitioner – och 
de flesta medieforskare är eniga om att det knappast är möjligt att 
nå fram till en strikt bestämning av vad ett medium egentligen är.
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Det finns en mångfald av mediebegreppsliga definitioner – och 
de flesta medieforskare är eniga om att det knappast är möjligt att 
nå fram till en strikt bestämning av vad ett medium egentligen är.

Trots denna relativa öppenhet kan 
man samtidigt konstatera – och detta 
g ä l l e r i h ö g g r a d s v e n s k 
medieforskning – att ett formellt och 
snävt mediebegrepp under lång tid i 
praktiken hållits för självklart och 
dominerat både inom medie- och 
kommunikationsvetenskapen och 
inom de historiska disciplinerna.



Mediebegrepp   |   Mediehistoria    |   Medieteori

Mediehistoriskt inpass att mediebegreppet (och mediestudier) i 
hög grad är korrelerade med en sorts mediala brott. Under 1900-
talet etableras ett kommunikationsteknologiskt mediebegrepp – 
press, foto, film, radio och teve – som alltså framför allt inom MKV 
varit i princip allenarådande.
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Mediehistoriskt inpass att mediebegreppet (och mediestudier) i 
hög grad är korrelerade med en sorts mediala brott. Under 1900-
talet etableras ett kommunikationsteknologiskt mediebegrepp – 
press, foto, film, radio och teve – som alltså framför allt inom MKV 
varit i princip allenarådande.

Men långt före 1900 finns också flera mediediskurser – från den 
aristoteliska sinneserfarenhetsläran till 1700-talets naturfilosofiska 
läror om ”etermedier” eller diverse spiritistiska föreställningar 
(medier som optiska illusioner & fantasmagorier) till lingvistiska idéer 
om språk som ett tankens medium.
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I. en sorts äldre mediebegrepp 
!
II. kommunikationsteknologiskt mediebegrepp.
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I. en sorts äldre mediebegrepp 
!
II. kommunikationsteknologiskt mediebegrepp.

III. nytt mediebegrepp sedan 1980-talet och CD-skivan – 
analog/digital. Det digitala mediebegreppets grund är den så 
kallade binärprincipen – det vill säga, 1 & 0.



Analog elektronik arbetar med kontinuerliga 
signaler, men det gör inte digital teknik. Digital 
elektronik använder istället så kallade diskreta 
spänningsnivåer, oftast i binär form, det vill säga 
tydligt separerade värden i form av ettor och 
nollor. Sådana värden kallas diskreta eftersom de är 
strikt åtskilda från varandra.  
!
Information i analog form har alltid en sorts 
mellanlägen, medan digital information sparas som 
hela tal med en bestämd noggrannhet.  
!
Data i form av numeriska diskreta tillstånd är därför 
digitala. Eftersom de baserar sig på separerade 
värden – 1 och 0 som ett slags matematiska klossar, 
om man så vill – så kan digital information kopieras 
med närmast identiskt resultat.

Mediebegreppslig teknikexkurs



Mediebegreppets gränser



Mediebegreppets gränser



Den kulturhistoriska medieforskningen har 
under de två senaste decennierna vuxit fram i 
kölvattnet av den kulturella vändningen inom 
d e h i s t o r i s k a v e t e n s k a p e r n a . F ä l t e t 
kännetecknas av en nyorientering såväl 
empiriskt som teoretiskt, så till exempel 
utgångspunkten i ett bredare mediebegrepp 
med fokus på mediernas inbördes relationer 
och på materiellt handfast mediering (snarare 
än fritt svävande representationer).

Mediebegreppets gränser



A. Ett första skäl till att förhålla sig öppen till mediebegreppet är historiskt. Om 
”[m]edier är kommunikationsteknologier med vars hjälp människor producerar 
och sprider budskap” (Ulf Hannerz, 1990) är det svårt att se varför inte vissa 
artefakter, apparater och fenomen även före 1900 skulle kunna betecknas som 
medier. Det breda mediebegreppet motiveras här av en rikedom av empiriska 
och historiska exempel. 

Mediebegreppets gränser



A. Ett första skäl till att förhålla sig öppen till mediebegreppet är historiskt. Om 
”[m]edier är kommunikationsteknologier med vars hjälp människor producerar 
och sprider budskap” (Ulf Hannerz, 1990) är det svårt att se varför inte vissa 
artefakter, apparater och fenomen även före 1900 skulle kunna betecknas som 
medier. Det breda mediebegreppet motiveras här av en rikedom av empiriska 
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B. Ett andra skäl till ett öppet förhållningssätt till mediebegreppet är kopplat till 
förändringar i det samtida medielandskapet. I ljuset av de senaste årens 
utveckling av digitala medier – med allt från datorspel och mobiltelefoner till den 
utbredda illegala fildelningen på internet – framstår frågan om vad ett medium 
egentligen är som om möjligt ännu mer komplex än tidigare.  
!
Som medievetarna Jakob Bjur och Göran Bolin bland annat påpekat i 
MedieSverige 2014 har digitaliseringen av medierna ”explosionsartat 
expanderat utbudsrymden och fragmenterat masspubliker. Tablåer har blivit 
alltmer oavhängiga av tid samtidigt som mobilitet vidgat tillgängligheten till 
medier i rummet.”  
!
Medier är alltmer liktydiga med kod – och de som producerar dem är i ökande 
omfattning allt annat än traditionella medieproducenter. Naturligtvis finns de 
dominerande mediehusen kvar, men de får mer och mer konkurrens av rena 
teknikföretag som Google, Facebook, Apple, Amazon, Twitter etcetera – en 
samtida trend som luckrar upp ett traditionellt mediebegrepp.

Mediebegreppets gränser
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Mediernas teori – en bred doktorandkurs!

A. personlig bakgrund – dels har jag länge varit medieforskare 
på ett nationalbibliotek och ägnat mig åt många olika saker, 
dels har jag under flera år arbetat med forskarskolan i 
kulturhistoriska studier (FoKult) på Stockholms universitet med 
ett tydligt tvärvetenskapligt upplägg.



Mediernas teori – en bred doktorandkurs!

A. personlig bakgrund – dels har jag länge varit medieforskare 
på ett nationalbibliotek och ägnat mig åt många olika saker, 
dels har jag under flera år arbetat med forskarskolan i 
kulturhistoriska studier (FoKult) på Stockholms universitet med 
ett tydligt tvärvetenskapligt upplägg.

B. medievetenskap framstår alltmer som en sorts akademisk 
metadisciplin.



MKV 
!

Media studies 
!

Medienwissenschaft   |   Kommunikationswissenschaft





600 sidor dubbelspalt med litet 
typsnitt – författad av fler än 80 
tyska medievetare.  
!
I bokens första mening påtalas att 
under de senaste årtiondet så har 
medievetenskapen starkt utvidgats 
och differentierats – ”stark erweitert 
und ausdifferenziert.”





Krise des Erfolgs



medievetenskap som akademisk 
metadisciplin
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Mediernas teori

Man kan fråga sig varför man ska läsa en doktorandkurs om 
medieteori – tre möjliga svar:

B. Teoriers aktuella kapacitet – att använda för att förstå 
medie-, kultur- och informationslandskapet bättre (eller att 
avfärda.)

C. Historiskt intresse – att skaffa sig en överblick av medial och 
kulturell teoribildning under 1900-talet med dess rika 
teoritradition.

A. Teori som generaliserbar kunskap – inte sällan i takt med 
tiden (Zeitgeist). Typ, vad vore 1960-talet utan McLuhan.



Mediernas teori

I. Min egen syn på teori – jag är personligen långt ifrån någon 
medieteoretiker. Jag har exempelvis sällan i min forskning 
använt teori för dess egen skull; teorier är för mig snarare sätt 
att se – en sorts glasögon, som möjligen kan skärpa ens blick.



Mediernas teori

II . Doktorandkurs som (åtminstone delvis) försöker 
problematisera medieteoribildningens förhållande till empiri – 
liksom medieteoribildningens förhållande till kanon. 
!
Några förbehåll beträffande teori & empiri samt teori & kanon.

I. Min egen syn på teori – jag är personligen långt ifrån någon 
medieteoretiker. Jag har exempelvis sällan i min forskning 
använt teori för dess egen skull; teorier är för mig snarare sätt 
att se – en sorts glasögon, som möjligen kan skärpa ens blick.



Medieteori & empiri

Mediehistorien är oskiljaktig från den kulturella praktik som varje 
medium präglas av. Det är exempelvis lätt att glömma bort att 
texter i antiken – och långt fram i modern tid – skrevs för att läsas 
upp och framföras; laterna magica-och skioptikonbilder bör aldrig 
betraktas som enskilda bildobjekt utan ingick alltid i ett sekventiellt 
förevisningssammanhang; tv-program har alltid varit en del i en 
tablå etectera.



Medieteori & empiri

Mediehistorien är oskiljaktig från den kulturella praktik som varje 
medium präglas av. Det är exempelvis lätt att glömma bort att 
texter i antiken – och långt fram i modern tid – skrevs för att läsas 
upp och framföras; laterna magica-och skioptikonbilder bör aldrig 
betraktas som enskilda bildobjekt utan ingick alltid i ett sekventiellt 
förevisningssammanhang; tv-program har alltid varit en del i en 
tablå etectera.

Men mycket av den teori kursen uppmärksammar förbigår 
sådana kulturella mediepraktiker.



Medieteori & empiri

Kursens texter visar därför ständigt på ett slags latent konflikt mellan 
medialt generaliserbar och abstraherande teoribildning och 
historiskt förankrade mediepraktiker.







Medieteori & kanon

A. Kursens medieteoretiska texter tillhör överlag en etablerad 
kanonbildning – ett slags medieteorins manliga heroer, om man så 
vill. De kan (och bör ifrågasättas), men en kanon tjänar också vissa 
syften som struktur, etablerade synsätt, dikotomier, perspektiv, 
historicitet.



Medieteori & kanon

A. Kursens medieteoretiska texter tillhör överlag en etablerad 
kanonbildning – ett slags medieteorins manliga heroer, om man så 
vill. De kan (och bör ifrågasättas), men en kanon tjänar också vissa 
syften som struktur, etablerade synsätt, dikotomier, perspektiv, 
historicitet. 
!
Som brukligt hade somligt kunnat ersätta annat – kurslitteraturen 
skulle kanske innefatta Heidegger (om teknologi), Wiener (om 
cybernetik), Brecht (om radio), Habermas (om kommunikativt 
handlande), Luhmann (om kommunikationssystem), Baudrillard (om 
medialiserad verklighet) etcetera etcetera …



Kurslitteratur



Kurslitteratur, föreläsningar & diskussion

Tanken med denna kurs är att jag vid de tillfällen vi ses ägnar cirka 
45 minuter åt ett slags introduktion av ett medieteoretiskt fält, med 
fokus på ett par teorier. Sedan följer ett diskussionseminarium där 
vi resonerar kring ett par centrala frågeställningar kring respektive 
teori eller författare.  
!
Ibland (tänker jag mig) kommer jag att introducera/föreläsa om 
teoretiker vi senare diskuterar – ibland inte. Allt kommer vi nämligen 
inte att hinna med. Fokus kommer inte att ligga på, säg, när böcker 
publiceras eller teoretikers egen tankeutveckling, snarare kommer 
jag att försöka sätta in teorierna i större kulturella och vetenskapliga 
kontexter. Men ibland kommer vi också borra på djupet.



Exkurs kurslitteratur

Officiellt har jag delat med mig av mina egna digitala textfiler i 
form av kurslitteratur upplänkad via Wuala – en form av akademisk 
fildelningen … 
!
Ni som inte känner till sajter som aaaaarg.org, monoskop.org eller 
awaxhome.ws (möjligen nedsläckt) – bör kolla upp dem.

http://aaaaarg.org
http://monoskop.org


Medieteori & kanon

A. Kursens medieteoretiska texter tillhör överlag en tämligen 
etablerad kanonbildning.



Medieteori & kanon

A. Kursens medieteoretiska texter tillhör överlag en tämligen 
etablerad kanonbildning.

B. Vid sidan om denna medieteoretiska kanon finns naturligtvis 
också andra medieteorier som hade varit intressanta att läsa. 
Framför allt gäller det mindre etablerade författare och 
”teoretiker” – i korthet existerar också en rik teoribildning utanför 
kanon.





Medieteori & kanon
C. Ett än viktigare förbehåll beträffande kursens upplägg och 
litteratur gäller den omfattande teoribildning som finns för 
respektive medieform – det vill säga, mediespecifik teori om så i 
form av filmteori eller fotografisk teori.



Medieteori & kanon
C. Ett än viktigare förbehåll beträffande kursens upplägg och 
litteratur gäller den omfattande teoribildning som finns för 
respektive medieform – det vill säga, mediespecifik teori om så i 
form av filmteori eller fotografisk teori.

Överlag fokuserar kursen medieteori i generell 
bemärkelse – men ibland med diverse exkurser 
in i mer specifika mediedomäner.



Medieteori & 1900-tal, massmedier & massans medier

En ständigt återkommande frågeställning i förra seklets 
medieteoribildning är synen på medier som problem – 
föreställningar som griper tillbaka på en sen 1800-talskritik av 
moderniteten & masskulturen.



–    +



Medieteori & 1900-tal, massmedier & massans medier

CON – marxistisk mediekritik (Adorno & Horkheimer)

PRO – men viss marxistisk mediekritik är bejakande (Kracauer, 
Benjmin & Williams)  
!
O m ku l tu r i ndus t r i n s med ia l a man ipu l a t ions fö r sök 
sammanfattades i upprörda undersökningar och teorier kring ‘vad 
medierna gör med folk’, så tog efterkrigsstudiet av medier en 
receptionsteoretisk vändning mot frågor kring ‘vad folk gör med 
medierna’ – vad som utmynnar i cultural studies.



– tack.

www.pellesnickars.se


