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3. Torontoskolan (Innis & McLuhan)







Torontoskolan

The Toronto School is a school of thought in communication 
theory and literary criticism – the principles of which were 
developed chiefly by scholars at the University of Toronto.  
!
It is characterized by exploration of Ancient Greek literature 
and the theoretical view that communication systems create 
psychological and social states.  
!
The school originated from the works of Eric A. Havelock and 
Harold Innis in the 1930s, and grew to prominence with the 
contributions of foremost Marshall McLuhan. Since 1963, the 
McLuhan Program in Culture and Technology at the University of 
Toronto Faculty of Information has carried the mandate for 
teaching and advancing the school.





Antikens Grekland som medieteorins vagga för Torontoskolan – men …



… där finns hela tiden ett slags kommunikativ kontinuitet i 
mediehistorien, där inte minst boktryckarkonsten är en 
återkommande referens som i exempelvis McLuhans, 
Gutenberg-galaxen: den typografiska människans uppkomst 
(1962) eller som hos Walter J. Ong i till exempel, Orality & 
Literacy. The Tecnologizing of the World (1982). 



> det teoretiska skiftet från 
muntlig till skriftlig kultur –
och vilka implikationer det 
har för kultur & samhälle.



Men även om fokus inom Torontoskolan främst är 
mediehistoriskt orienterat, så bör man inte glömma bort att 
verksamheten (initialt) bedrivs under 1950- och 1960-talet – det 
vill säga, i en nordamerikansk massmediekontext som framför 
allt präglas av televisionens genomslag – vilken som ny 
medieform aktualiserar tidigare kommunikationsformer.

Torontoskolan & samtiden





Cultural-studies-inspirerad 
bok (avant la lettre) från 
1951 – allt i form av en 
mosa ik dä r McLuhan 
inleder med en artikel eller 
en kommersiell annons 
v i l k e n h a n s e d a n 
analyserar.  
!
Man kan jämföra med 
Roland Barthes Mytologier 
från 1957.



Torontoskolan & teknologi



Torontoskolan & teknologi

På ett humanvetenskapligt och filosofiskt plan är det Innis, 
McLuhan – och Martin Heidegger – som på allvar lyfter in 
teknologins avgörande betydelse för det mänskliga varat och 
den (västerländska kulturen) överlag.  
!
Här finns sedermera en medieteoretisk kontinuitet till 
Friedrich Kittlers arbeten – liksom en återkommande 
teknikskepsis där framför allt McLuhan illvilligt och 
återkommande betecknas som teknikdeterminist. 



Fokus på teknologi gör också att 
kommunikationens materialitet 
är ett återkommande tema; hos 
Harold Innis är kommunikationens 
materialitet exempelvis av helt 
avgörande betydelse.  
!
Materialitetsstudier är också ett 
forskningsfält som på senare år 
ånyo blivit alltmer centralt – 
exempelvis genom Bruno Latours 
arbeten.

Torontoskolan & teknologi





Att konkreta ting och tingslighet kan ha social agens har 
blivit något av ett allmänt credo. I sina diskussioner om 
det materiellas roll menar exempelvis Bruno Latour att 
föremål – åtminstone tillfälligt, och genom sin påtagliga 
närvaro och tyngd – kan förläna ett slags självklarhet åt 
olika fenomen. Hans tänkande har inspirerat till analyser av 
materialitet och sociokulturell hållbarhet, där man bland 
annat tagit fasta på den roll som byggnader, offentliga 
monument och vägnät kan ha för att skriva in strukturer 
och värden som givna.



Ekström skriver där bland annat om 
”den nya kulturhistorien” – som i allt 
större utsträckning försökt teoretisera 
o c h e m p i r i s k t u n d e r s ö k a 
meningsskapandets processer. Men 
där representationsbegreppet 
snarare  kopplats till vad Ekström 
kal lar för representationernas 
materialitet – det vill säga, i första 
hand inte fokus på frågan om (en 
tämligen fritt svävande) ”mening” 
utan på kulturella representationers 
”mekanik”.



Digital materialitet



Torontoskolan & Medium Theory

Term lanserad i Joshua Meyrowitz bok, No Sense of Place 
(1985). ”Scholars with work relevant to ’medium theory’ include 
Marshall McLuhan … Currently, medium theory occupies a 
marginal position within U.S. communication and media studies 
… The majority of U.S. communication and media studies place 
their emphasis on the content of communication … not the 
medium of communications.” 
!
Mediet är alltså inte budskapet – snarare dess innehåll. Det vill 
säga, medieteori á la Torontoskolan (eller McLuhan) har 
åtminstone inom amerikansk MKV inte haft någon större 
akademisk impact – vilket möjligen håller på att förändras givet 
hur digitalt innehåll och den kod som strukturerar detta 
svårligen låter sig skiljas åt.



Harold Innis

Empire & Communication (1950) 
!

Bias of Communication (1951)



Harold Innis

Innis tillhör den äldre generationen av Torontoskolan – han är 
född 1894 och avlider redan 1952. Han deltar för Kanadas 
räkning i första världskriget – en erfarenhet av ”the destructive 
effects of technology” som han uppenbarligen bär med sig hela 
livet. 
!
Två akademiska faser – som i viss mån överlappar. Den första är 
ekonomisk-historisk och empiriskt orienterad där Innis utför en 
rad undersöknigar av den kanadensiska päls-, fisk- och 
träindustrin i böcker som The Fur Trade in Canada: An 
Introduction to Canadian Economic History (1930) och The Cod 
Fisheries: The History of an International Economy (1940). 
!
Det handlar om empiriska detaljstudier med en övergripande 
teori som betonar kommunikation, transport och teknologi.





Harold Innis

Här finns vissa kopplingar till en amerikansk sociologisk-
empirisk forskningstradition av att studera medieanvändning 
under mellankrigstiden – men Innis målsättning (i sin andra 
akademiska fas från 1940-talet och framåt) är snarare att 
beteckna som ett slags hegeliansk universalhistoria. 
!
I fokus för hans kommunikationsteori som den utvecklas under 
1940-talet ligger generella storheter som imperier, 
civilisationer, kulturer, administration, lag och religion.  
!
Dåtidens medieteknologier är därtill intimt sammankopplade 
med makt – framför allt i enlighet med kategorier som tid och 
rum.



Large-scale political organizations 
such as empires must be considered 
from the standpoint of two 
dimensions, those of space and 
time.  
!
The concepts of time and space 
reflect the significance of media to 
civilization.



!

Media that emphasize time are those 
that are durable in character, such as 
parchment, clay, and stone. The heavy 
materials are suited to the development 
of architecture and sculpture. 
!



Media that emphasize space are 
apt to be less durable and light in 
character, such as papyrus and 
paper. The latter are suited to wide 
areas in administration and trade. 
The conquest of Egypt by Rome 
gave access to supplies of papyrus, 
which became the basis of a large 
administrative empire.





Materials that emphasize time 
favour decentra l izat ion and 
hierarchical types of institutions, 
while those that emphasize space 
favour centralization and systems 
of government less hierarchical in 
character. 



Innis intresserar sig också för skriftens materiella 
förutsättningar:



”Writing on stone was characterized by straightness or 
circularity of line, rectangularity of form, and an upright 
position, whereas writing on papyrus permitted cursive 
forms suited to rapid writing. When hieroglyphs were 
chiselled on stone monuments they were very carefully 
formed and decorative in character.  
!
When written on wood or papyrus they became simpler and 
more rounded in form. .. The cursive or hieratic style was 
still more hastily written, slurring over or abbreviating and 
running to-gether . .. they ceased to resemble pictures and 
became script.” 





By escaping from the heavy 
medium of stone thought 
gained lightness.



Harold Innis

Centralt för Innis är alltså att olika mediematerialiteter och 
skriftformer (hieroglyfer, alfabet etc.) har olika slags effekt på 
”maktens” tids- och rumskontroll. 
!
Det är precis detta som är ”the bias of communication” – där all 
kommunikations materialitet är av avgörande betydelse. 
!
Noterbart hos Innis är tänkandet i binära mediekategorier – 
rumsliga och tidsliga samt långsamma och snabba medieformer 
– vilket sedermera går igen i exempelvis McLuhans ”heta” och 
”svala” medier.





McLuhans medieteori(er) – ett tänkande i polariteter 
(som hos Innis) …



heta medier  ––––––––––––––––––  svala medier

global  ––––––––––––––––––  village

auditativa  ––––––––––––––––––  taktila

medium   ––––––––––––––––––  message

öga  ––––––––––––––––––  öra

extension  ––––––––––––––––––  amputation



McLuhans binärt polära begrepp bör 
inte förstås i dialektiska termer; 
McLuhan hade säkert läst Hegel och 
Marx – men det handlar hos honom 
inte om att gå från tes och anti-tes och 
nå fram till någon slags syntes. Snarare 
präglas hans binära begrepp av en 
inneboende dynamik …



probes



probes
”You don’t like my ideas – well, I’ve got others …”



The threat of Stalin or Hitler was external. The electric 
technology is within the gates, and we are numb, deaf, blind, 
and mute about its encounter with the Gutenberg technology, on 
and through which the American way of life was formed. It is, 
however, no time to suggest strategies when the threat has not 
even been acknowledged to exist. I am in the position of Louis 
Pasteur telling doctors that their greatest enemy was quite 
invisible, and quite unrecognized by them. Our conventional 
response to all media, namely that it is how they are used that 
counts, is the numb stance of the technological idiot. For the 
“content” of a medium is like the juicy piece of meat carried by 
the burglar to distract the watchdog of the mind. The effect of 
the medium is made strong and intense just because it is given 
another medium as “content.” The content of a movie is a novel 
or a play or an opera. The effect of the movie form is not related 
to its program content. The “content” of writing or print is 
speech, but the reader is almost entirely unaware either of print 
or of speech. 



the medium is the message – slogan, har det 
hävdats som lägger grunden till det akademiska 
studiet av medier!











McLuhan, heta & svala medier

… cool is the new hot!



McLuhan, heta & svala medier

Hot media are ... low in participation 
!
Cool media are high in participation or completion by the 
audience. 
!
radio, film & fotografi (heta medier) 
!
television & tecknade serier (svala medier)

… cool is the new hot!



McLuhan & medier som extensioner
McLuhan menade alltså i sin banbrytande bok, Understanding Media (1964) 
att medier var en sorts ”extensions of man” – vilket i den svenska 
översättning då blev till den inte helt lyckade underrubriken ”människans 
utbyggnader”. Med medier utsträcker människan sin uppfattningsförmåga. 
!
”The personal and social consequences of any medium— that is, of any 
extension of ourselves—result from the new scale that is introduced into 
our affairs by each extension of ourselves, or by any new technology.” 

!
Men McLuhan menar också att det påverkar medierna själva: ”What I am 
saying is that media as extensions of our senses institute new ratios, not only 
among our private senses, but among themselves, when they interact 
among themselves. Radio changed the form of the news story as much as it 
altered the film image in the talkies. 
!
Därtill – medier som proteser innebär också risk för amputation, eller som 
McLuhan påtalar i den beryktade Playboy-intervjun: 



McLuhan & medier som extensioner

”All media, from the phonetic alphabet to the computer, are 
extensions of man that cause deep and lasting changes in him and 
transform his environment. Such an extension is an intensification, an 
amplification of an organ, sense or function, and whenever it takes 
place, the central nervous system appears to institute a self-
protective numbing of the affected area, insulating and 
anesthetizing it from conscious awareness of what’s happening to it.  
!
It’s a process rather like that which occurs to the body under shock or 
stress conditions, or to the mind in line with the Freudian concept of 
repression. I call this peculiar form of self-hypnosis Narcissus 
narcosis, a syndrome where-by man remains as unaware of the 
psychic and social effects of his new technology as a fish of the water 
it swims in.”



McLuhan & information
McLuhan menade till exempel att 1960-talet, ”the new electric Age of 
Information”, präglades av ungefär samma informationsöverflöd som i 
dag. Företag som IBM, AT&T och General Electric hade då börjat inse att 
vad de egentligen sysslade med var kopiös informationshantering. De var 
alla bolag inom ”the business of moving information”. Här finns också 
en del kopplingar i McLuhans tankegods som relaterar till Claude 
Shannons informationsteori. 
!
”The electric light is pure information. It is a medium without a 
message”. 
!
Samtidigt – och det är bara en av otaliga paradoxer hos McLuhan – så 
hade han tidigare i sin bok Gutenberg-galaxen något enigmatiskt hävdat 
att redan före ”den typografiska människan” – det vill säga under 
medeltiden – så innebar den kvantitativa ökningen av information en 
tilltagande visuell organisering av kunskap, exempelvis genom 
uppkomsten av det, enligt honom, informationstäta perspektivet.



En återkommande fråga när det gäller McLuhan handlar om så kallad 
teknikdeterminism, det vill säga frågan huruvida det är tekniken som 
driver samhällsutvecklingen – eller om den snarare är ett redskap som 
människan har full kontroll över. 
!
Frågan är inte minst aktuell – och accentuerar McLuhans aktualitet – 
eftersom teknikdeterminism i digitalt hänseende så ofta är vägledande 
för många nätevangelister, vilka (i korthet) gör gällande att internet som 
teknisk infrastruktur inte bara påverkar – utan rentav styr samhället och 
den socio-kulturella utvecklingen.  
!
Med ny teknologi är det mesta möjligt, och det är lätt att i sammanhanget 
erinra sig Jan Stenbecks bevingade ord om att politik måhända slår 
pengar – ”men teknik slår politik.” En minst sagt bekymmersam 
teknikdeterministisk inställning, för om teknologi verkligen slår all politik, 
så kan politikerna inte göra mycket annat än att stilla bevittna 
utvecklingen.

McLuhan & teknikdeterminism



McLuhan & teknikdeterminism
Hos McLuhan framstod alltså samhället och kulturen inte sällan som ett 
slags medial  yteffekter – här finns flera beröringspunkter med Kracauer 
– helt styrda av de medietekniker som för närvarande dominerade, om så i 
pressens, filmens, radions eller televisionens skepnad.  
!
Idag tar de flesta akademiker avstånd från teknikdetermininsmen hos 
McLuhan – även om den (som sagt) också återfinns bland de allra mest 
troende cyberutopiker som menar att detsamma gäller internet. Att den 
amerikanska tidskriften Wired under mer än två decennier haft McLuhan 
som sin husfilosof – ”patron saint” – är därför inte förvånande. 
!
Raymond Williams påpekade exempelvis att, ”the work of McLuhan was 
a particular culmination of an aesthetic theory which became, negatively, 
a social theory [...] It is an apparently sophisticated technological 
determinism which has the significant effect of indicating a social and 
cultural determinism [...] If the medium – whether print or television – is 
the cause, of all other causes, all that men ordinarily see as history is at 
once reduced to effects.”



McLuhan & teknikdeterminism

McLuhanreceptionen handlar alltså i regel om – ”technology’s 
’effects’ on culture” – som alltså ofta betecknas som 
teknikdeterministisk.  
!
Men givet dagens situation, med ett radikalt förändrat 
medielandskap som följd av digitaliseringen – hur kan det 
egentligen förhålla sig annorlunda?  
!
Historiskt är det (nog) bara boktryckarkonsten som kan mäta 
sig med digitaliseringens mediala och kulturella genomslag. 
!
Med andra ord tillhör jag dem som anser att digitalisering och 
internet är tekniker som radikalt förändrat (och fortsätter 
att förändra) samhället – det vill säga, en teknikdeterministisk 
hållning om något.



– tack.

www.pellesnickars.se


