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2. Kritisk medieteori  
(Benjamin, Kracauer & Adorno/Horkheimer) 







Modernitet, medier & 
k o m m u n i k a t i o n – 
moderniteten som en 
sorts chockerfarenhet.





Den (urbana) moderna människan som 
överhopad av intryck.  
!

Modernitetsteoriers betoning på 
ständiga upplevelser – på bekostnad av 
genuin erfarenhet.



Erfahrung  |  Erlebnins 



Modernitetens hastighet …





Der Großstädter ist – im Gegensatz 
zum Kleinstädter – einer „Steigerung 
des Nervenlebens“ ausgesetzt.

Simmel, ”Die Grosstädte und das Geistesleben” (1903)



”det intima samband som 
föreligger hos Baudelaire 
mellan chockens mekanism 
o c h b e r ö r i n g e n m e d 
storstadsmassorna.” 



Kritisk (medie)teori & modernitet

Moderniteten efter 1900 – formeringen av ett slags nytt 
kollektivt subjekt, där massmedier spelar en allt större roll.
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Kritisk (medie)teori & modernitet

Moderniteten efter 1900 – formeringen av ett slags nytt 
kollektivt subjekt, där massmedier spelar en allt större roll.

Egna teoretiska utgångspunkter i bland annat Marx, Simmel 
och Max Webers studier om det ”rationella samhället” – 
kopplat till kapitalismens produktionsvillkor – samt (i viss mån) 
Webers idéer om teknik, rationalitet, vetenskap: ”die 
Entzauberung der Welt”.

Kritisk medieteori inom Frankfurtskolan och den mediekulturella 
utvecklingens ambivalens – en sorts medieteori mellan hopp 
och förtvivlan.



Kritisk teori
Frankfurtskolan (mellankrigstid) – en lös sammansättning av 
filosofer, teoretiker och tänkare – centrat kring Institut für 
Sozialforschung med forskningsfokus på såväl kultur som 
ekonomi och sociologi. I allra högsta grad en sorts marxistisk 
teoribildning, kopplat till praktisk förändring (givet 
Weimarperiodens turbulens) samt individidens frigörelse i det   
”förvaltade" samhället. 
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Frankfurtskolan (mellankrigstid) – en lös sammansättning av 
filosofer, teoretiker och tänkare – centrat kring Institut für 
Sozialforschung med forskningsfokus på såväl kultur som 
ekonomi och sociologi. I allra högsta grad en sorts marxistisk 
teoribildning, kopplat till praktisk förändring (givet 
Weimarperiodens turbulens) samt individidens frigörelse i det   
”förvaltade" samhället. 

Horkheimer, ”Traditionelle und kritische Theorie” (1937) påtalar 
bland annat att kritisk teori – till skillnad från borgerlig teori – 
syftar till en helhetsbild av samhället (därav Frankfurtskolans 
högst olika inriktningar), allt i syfte att förändra samhället i 
demokratisk riktning.



Kritisk medieteori & ”Medienverbund”

Den kritiska teorins försök till analys av en helhetsbild av 
samhället återfinns också tydligt inom den kritiska medieteorin. 
Generellt syftar den till att analysera och aktualisera hur en 
mängd olika medieformer – samtidigt och på snarlika sätt – 
sätter medborgarna under ett slags samhälleligt och social 
tryck – om så i kapitalistiskt hänseende som konsumenter, eller 
senare i propagandistisk avseende som partitroende. 
!
Tidigare under mediemoderniteten förfasade man sig över 
enskildheter (Nick-Carter-litteratur eller biografelände), men 
enligt den kritiska medieteorin bildar nu (det vill säga, under 
mellankrigstiden) dagspress, fotografi, illustrerad press, radio 
och film en unison mediedynamik – ett Medienverbund – i 
form av en dominerande (och manipulativ) samhällslogik som 
styr medborgarna, antingen kommersiellt eller ideologiskt (som 
den så kallade Gleichschaltung i Nazi-Tyskland).



Man bör här inte glömma bort att de flesta av de teoretiska 
företrädarna var av judisk börd och fick fly Nazi-Tyskland – för 
att hamna i kommersialismens förlovade Amerika! 
!
Samtidigt uppvisar den kritiska medieteorin en mängd 
märkligheter – vilka återkommer i andra teoribildningar under 
efterkrigstiden. För å den ena sidan kännetecknas den av ett 
slags generell fruktan för vad medier gör med folk, med 
tanke på den närmast omedvetna och manipulativa 
samhällslogik som det påstådda Medienverbund utsätter 
medborgarna för.  
!
Men å den andra sidan visar den kritiska medieteorin också upp 
ett ensidigt fokus på en beklämmande åskådarpassivitet – folk 
kan inte värja sig, men väl bli indoktrinerade. Detta framstår som 
en paradox om något.

Kritisk medieteori & ”Medienverbund”



Kritisk medieteori & ideologi

Frankfurtskolan som upptagen med allehanda ideologiska 
frågeställningar, inte minst ägarförhållanden inom exempelvis 
press, film och radio. Om Webers mer nyktra analyser av 
kapitalismen är en utgångspunkt – är en annat av mer hårdfört 
i deo log i s k s l ag som exempe lv i s Gesch i ch te und 
Klassenbewußtsein (Georg Lukács, 1923). 
!
Brecht: ”Der Rundfunk als Kommunkationsapparat” (1932)



”Der Rundfunk ist aus einem 
Distributionsapparat in einen 
Kommunikationsapparat zu 
verwandeln.”







Kritisk medieteori – upptagenhet med det uppenbara & dolda

Modern i te ten & massmedia l t 
överflöd – ökad information men 
också minskad vetskap.



Kritisk medieteori – upptagenhet med det uppenbara & dolda

Modern i te ten & massmedia l t 
överflöd – ökad information men 
också minskad vetskap.

Mer upplevelser – mindre 
erfarenhet.





mediemodernitet



Framför allt Kracauer ägnar sig åt det till synes profant 
vardagliga – snarare än estetik och litteratur som 
exemeplvis Lukács i Theorie des Romans (1917).  
!
Hos honom finns en ständigt återkommande fascination 
inför världen i bild och ett analytiskt fokus på ytans 
betydelse (Oberfläche).









”The position that an epoch occupies 
in the historical process can be 
determined more strikingly from an 
analysis of its inconspicuous surface-
level expressions than from that 
epoch's judgments about itself.”

Kracauer, ”Das Ornament der Masse” Frankfurter Zeitung 1927 



Kracauer betraktar massornament som en estetisk reflex av 
rationaliteten i det rådande ekonomiska systemet.  
!
Samtidigt har sådana massornament också en progressiv 
potential i formeringen av ett nytt kollektiv – där ”massan” just får 
syn på sig själv som kollektiv kapabelt till politisk förändring. Det 
finns därför enligt honom en myt om det moderna kapitalistiska 
samhället som alltför rationellt: ”capitalism's core defect: it 
rationalizes not too much but rather too little.” 
!
Kracauer har alltså en till synes positiv syn på mediemoderniteten 
– men den framstår också ställvis som ambivalent. Återigen har 
man att göra med den kritiska medieteorins upptagenhet med det 
uppenbara och dolda.





”Never before has an age been so informed about 
itself, if being informed means having an image of 
objects that resembles them in a photographic sense. 
[…]  
!
Never before has a period known so little about itself. 
In the hands of the ruling society, the invention of 
illustrated magazines is one of the most powerful 
means of organizing a strike against understanding.”  
!
Kracauer, ”Die Photographie” Frankfurter Zeitung 1927 





optiskt omedvetna







maskinär tilltro



maskinär tilltro

Återkommande teoretiska utsagor om att medier potentiellt 
kan uppenbara aspekter av verkligheten som annars är dolda.





”Unter der Photographie 
eines Menschen ist seine 
Geschichte wie unter einer 
Schneedecke vergraben.”  
!
!
!
!
” I n a p h o t o g r a p h , a 
person's history is buried 
as if under a layer of 
snow.”





Brecht: ‘det enkla återgivandet av 
verkligheten’ säger inget om 
densamma. Ett foto av A.E.G ger 
ingen informat ion om denna 
institution.



Kritisk medieteori
Att dechiffrera mediemoderniteten – och uppenbara det som är 
fördolt. Alternativt att lyfta fram och aktualisera de sätt som medier 
döljer verkligheten, det vill säga medierar den.  
!
Med andra ord handlar det (ibland) om en form av mediespecifik 
analys – där Kracauer, Benjamin och andra accentuerar hur olika 
medier representerar verkligheten på olika sätt. 
!
Samtidigt lyfter den kritiska medieteorin också fram – framför allt 
Benjamin och Adorno/Horkheimer – hur medieformerna också är 
sammanlänkade, i såväl samtida Medienverbund som i historisk 
bemärkelse.



Kritisk medieteori

I konstverksessä menade exempelv i s Ben jamin a t t 
reproduktionen av konstverk och filmkonst för en sisådär hundra år 
sedan hade börjat ”återverka på konsten i dess traditionella 
form”, detta eftersom ”den tekniska reproduktionen [då] nått en 
nivå där den inte bara började göra samtliga bevarade konstverk 
till sitt objekt och utsätta deras verkan för djupgående 
förändringar, utan också erövrade en egen ställning”. 
!
Begreppet ”återverkan” är just ett av Benjamins mer centrala 
mediebegrepp. 



Kritisk medieteori

Att den modernistiska konsten uppstod som en reaktion på 
mediemoderniteten är ingen djärv gissning. Men föreställningen 
om medial återverkan är mer produktiv än så. Reproduktion, 
kopiering, återverkan; alla medieformer bygger på varandra och 
många existerar parallellt.  
!
Med de influerar varandra också retroaktivt. Idéen om återverkan 
– som Jay Bolter och Richard Grusins begrepp ”remediering” är 
mer eller mindre kalkerat på – förutsätter därför att 
medieutvecklingen samtidigt alltid blickar bakåt. 



Kritisk teori – Adorno & Horkheimer
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Kritisk teori – Adorno & Horkheimer

Adorno & Horkheimers arbete visar såtillvida att kvantitativa 
perspektiv och kvalitativa ansatser som samtidsanalyserna 
och diagnoserna i Upplysningens dialektik, inte med 
nödvändighet är oförenliga. De kan mycket väl sammanföras.

En av de mest intressanta aspekterna av deras exilarbete i USA 
(framför allt beträffande Adorno) är hur de involveras i det så 
kallade Princeton Radio Project – under sociologen Paul 
Lazarsfeld. Här uppstår en koppling mellan en amerikanskt 
sociologisk tradition av empiriska medieundersökningar, som 
de exempelvis kommer till uttryck i Lazarsfelds bok, Radio and 
the Printed Page: An Introduction to the Study of Radio and Its 
Role in the Communication of Ideas (1940) och mer europeiska 
synsätt.



Kritisk medieteori – Adorno & Horkheimer



Kritisk medieteori – Adorno & Horkheimer

Om Benjamin och Kracauer står för 
en progressiv – om än ambivalent syn 
– på modernitetens masskultur, gäller 
d e t k n a p p a s t A d o r n o o c h 
Horkheimer.  
!
H ä r h a n d l a r d e t s n a r a s t o m 
”subjektets likvidering” och en 
kulturpessimism utan like.



Upplysningens dialektik – och man kan fundera länge på 
boktiteln – är snarast författad i en högst personlig 
skärningspunkt på flykt från Hitler, därtill bokstavligen 
skriven i Hollywood.



Upplysningens dialektik är i så motto 
både ett svar på den amerikanska 
”kulturindustrin” liksom Goebbels 
nazistiska propagandapparat – även 
om den senare mest figurerar som en 
sorts undertext. 
!
Det är en viktig – och bokstavligen 
personlig förklaring – till den närmast 
apokalyptiska tonen i framför allt 
kapitlet om ”Kulturindustrin”.





> ”kulturindustrin stöper allt i samma 
form” 
!
> masskultur som manipulation – 
”upplysning som massbedrägeri” 
!
> ”medier & kultur som varor” – som 
vilka som helst – vilket för dem är 
upprörande 



> ”kulturindustrin stöper allt i samma 
form” 
!
> masskultur som manipulation – 
”upplysning som massbedrägeri” 
!
> ”medier & kultur som varor” – som 
vilka som helst – vilket för dem är 
upprörande. 

Exkurs; jämför dagens upprörda 
författardiskussion om Amazon, som 
bara också – hör och häpna – betraktar 
böcker som vilken vara som helst.



> kritisk medieteori – som just kritik i 
en sorts ’kultursidebemärkelse’, det vill 
säga utsagor om ”bra” & ”dåligt”. 
!
> det gäller även annat tankegods som i 
efterhand kommit att kallas kritisk 
medieteori – exempelvis texter av 
Kracauer, vilka bokstavligen var skrivna 
på Frankfurter Zeitungs Feuilleton-sida 
som just dagskritik.



> kontext: övergripande pessimism och 
negativitet där kultur betraktas som 
underhå l ln ing, v i lket Adorno & 
H o r k h e i m e r a l l t s å m e n a r ä r 
förskräckligt. 
!
> likställande mellan mekanisering och 
nöje där kulturell underhålling ses som 
en sorts förlängning av det vardagliga 
arbetet. Typ, subjektet utnyttjas på 
a r b e t s t i d s o m l ö n e s l a v – o c h 
indoktrineras därefter också på sin 
fritid.



> homogeniser ing med ett l ika 
genomgripande som manipulerande 
kulturindustriellt system – där Adorno & 
Horkheimers rädsla framför allt gäller 
masskulturens inverkan på den lika 
älskade som hotade högkulturen.



– tack.
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