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5. Tysk medieteori (Enzensberger & Kittler)









För Baudrillard har både McLuhan och Enzensberger 
en positiv syn på medier – men utifrån två skiftande 
perspektiv: teknologiskt och ideologiskt. 
!

Hos McLuhan förefaller medietekniken ha en sorts 
(mer eller mindre) positivt inneboende kraft – 
”technological optimism” – och hos Enzensberger 
förefaller då de (kring 1970) nya elektroniska 
medierna att snart vara på väg att införliva löftet om 
ett sant medborgerlig deltagande.



”Der Rundfunk ist aus einem 
Distributionsapparat in einen 
Kommun ika t ionsappara t zu 
verwandeln.”







Baudrillard som medial pessimist
Skisserar man 1960-talets medieteoretiska utveckling i mycket 
breda penseldrag kunde man möjligen säga att mot ett slags 
kanadensisk medieoptimism á la McLuhan med fokus på teknologi, 
o c h e n t y s k m o t s v a r a n d e o p t i m i s m – m e d n u m e d 
vänsterideologiska förtecken á la Enzensberger där mediebruk nu 
äntligen snart ska komma att ta en vändning mot deltagarkulturer 
där sändare/mottagare eller producent och konsumentroller blandad 
samman – ja, då står en fransk kritisk medietradition företrädd av 
bland annat Baudrillard och Guy Debord.  
!
För Baudrillard är det framför allt ”sändare-budskap-mottagare”-
modellen som är problemet inom medieteorin – det vill säga, att 
försöka nå bortom begrepp som producent och konsument. Här är 
han dock pessimistisk och talar om ”lack of respons and 
responsibility” – både bland medieproducenter och konsumenter. 
Medier fabricerar helt enkelt icke-kommunikation.











80-talet och televisionens 
förändrade roll – då inte 
längre ett nytt medium utan 
snarare präglat av kommersiell 
”förflackning”. 







Enzensberger som (utopisk) mediedidaktiker

”For the first time in history, the media 
are making possible mass participation 
in a social and socialized productive 
process, the practical means of which are 
in the hands of the masses themselves. 
Such a use of them would bring the 
communications media, which up to now 
have not deserved the name, into their 
own. In its present form, equipment 
like television or film does not serve 
communication but prevents it. It allows 
no reciprocal action between transmitter 
and receiver; technically speaking it 
reduces feedback to the lowest point 
compatible with the system.”



Enzensberger som (utopisk) mediedidaktiker

En stark förhoppning kopplat till de då nya elektroniska medierna, 
framför allt television. Och samtidigt en tydligt eko av Frankfurtskolans 
hållning av kritik mot samtidens medieutbud.  
!
”With the development of the electronic media, the industry that 
shapes consciousness has become the pacemaker for the social and 
economic development of societies in the late industrial age. It 
infiltrates into all other sectors of production, takes over more and 
more directional and control functions, and determines the standard of 
the prevailing technology.” 
!
Men vilka är då dessa ”nya medier”?
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… news satellites, colour television, cable relay 
television, cassettes, videotape, videotape 
recorders, video-phones, stereophony, laser 
techniques, electrostatic reproduction 
processes, electronic, high-speed printing, 
composing and learning machines, microfiches 
with electronic access, printing by radio, time-
sharing computers, data banks … 
!

Medienverbund – som även går igen hos 
Kittler.



All these new forms of media are 
constantly forming new connections 
both with each other and with older 
media like printing, radio, film, 
television, telephone, teletype, radar 
and so on. They are clearly coming 
together to form a universal system.



With the development of the electronic media, the 
industry that shapes consciousness has become the 
pacemaker for the soc ia l and economic 
development of societies in the late industrial age. 
It infiltrates into all other sectors of production, 
takes over more and more directional and control 
functions, and determines the standard of the 
prevailing technology.



Enzensberger & medvetandeindustrin

En stark förhoppning kopplat till de då nya elektroniska medierna, 
framför allt television. Och samtidigt en tydligt eko av Frankfurtskolans 
hållning av kritik mot samtidens medieutbud.  
!
Medierna som ett ”universal system” eller ett ”Medienverbund” gör 
att Enzensberger (i Adorno-Horkheimers efterföljd) karakteriserar 
denna som en ”consciousness industry” – Bewusstseins-Industrie. 
Den duperar, men innehåller också progressiva drag där 
Enzensberger knyter an till både Brecht och Benjamin.  
!
Viktigare är dock hans koppling och lärdomar från McLuhan – för det 
är hos Enzensberger inte mediernas innehåll som avskräcker utan fokus 
ligger snarare på form: ”a mistake consists in the widely spread illusion 
that media are neutral instruments with which any ‘messages’ one 
pleases can be transmitted without regard for their structure or for 
the structure of the medium.”





The new media are egalitarian in structure. 
Anyone can take part in them by a simple 
switching process. The programmes themselves 
are not material things and can be reproduced at 
will. In this sense the electronic media are entirely 
different from the older media like the book.  
!

Potentially the new media do away with all 
educational privileges and thereby with the 
cultural monopoly of the bourgeois intelligentsia. 
This is one of the reasons for the intelligentsia’s 
resentment against the new industry.



Enzensberger & socialistisk medieteori

Hos Enzensberger finns en något naiv förhoppning om att de nya 
elektroniska medierna – givet den möjlighet de ger att förändra 
producent-konsument-rollen ska ge upphov till ett nytt kollektivt 
organiserat medieumgänge:  
!
”Any socialist strategy for the media must ... strive to end the isolation 
of the individual participants from the social learning and production 
process. This is impossible unless those concerned organize 
themselves. This is the political core of the question of the media.” 
!
Det kollektiva är här centralt för Enzensberger – detta eftersom: ”It 
has long been clear from apparatus like miniature and 8 mm cine 
cameras, as well as the tape recorder, which are in actual fact already 
in the hands of the masses, that the individual, so long as he remains 
isolated, can become with their help at best an amateur but not a 
producer.” 



”subversive power of new media”



”subversive power of new media”

Enzensbergers teoretiska blindhet 
i n f ö r a n v ä n d a r - o c h 
amatörkulturens potential



”subversive power of new media”



”subversive power of new media”

How do online networks contribute to 
inequalities? How do they promote and 
limit genuine possibilities for debate, 
contestation and resistance? How does 
capitalism use these new forms of 
communication, and what’s the result for 
democracy?  
!
Does more and better communication, as 
enabled by the internet, give us more 
and better democracy?



”subversive power of new media”

Kommunikativ kapitalism – eftersom i 
princip alla bloggar, trots att de förefaller 
införliva löftet om fri och demokartisk 
kommunikation – skrivs på plattformar 
som ägs av företag. 
!
Inte heller bloggen kan därför enligt 
Dean frigöra subjektet eftersom den inte 
resulterar i politisk praktik.



”subversive power of new media”



”subversive power of new media”

> televsionen som ”nollmedium”



”subversive power of new media”

> televsionen som ”nollmedium”
> samtidens ”digitala evangelium”







Tysk medieteori & teknologi

Inom den tyska medieteorin finns generellt ett bejakande av 
modern teknologi   – men samtidigt inte sällan en ganska 
så reaktionär kultursyn men en sorts teknologiskt driven 
underminering av upplysningsideal  (med Tredje riket 
som skräck-exempel.) 
!
Ibland talar man om en tradition av ”Technikphilosophien”, 
framför allt då Heidegger, men även Benjamin och författaren oc 
filosofen Ernst Jünger . Här finns också tankegod kopplat ti l l  
en sorts ”reaktionär modernism” (Jeffrey Herfs begrepp) 
som präglade Tyskland under mellankrigstiden.







Tysk medieteori & teknologi

Alltså, ett bejakande av modern teknologi  – som inom 
tysk medieteori leder ti l l  en återkommande emfas på 
medietekniker (snarare än exempelvis publiker). Här finns 
därför flera kopplingar ti l l  McLuhan – som framför allt 
Kittler tagit betydande intryck av.  
!
Hos Kittler  framstår själva teknologin inte sällan som 
historiens själva subjekt ; där finns ti l l  och med korn av 
ett slags antihumanism – der sogenannte Mensch . Hans 
medieteori betonar också ständigt medieteknologiska 
uppfinnare  som exempelvis Edison, därti l l  genererar hans 
återkommande teknologiska fokus att hans emfas ( i 
medieh is tor i sk bemärke lse ) å terkommande l igger på 
mediala brott  – det vil l  säga när nya medietekniker 
intriduceras – snarare än på utveckling och kontinuitet.



Kittler & kriget

Kittlers teknologifokus gör att krig är ett återkommande 
tema i hans med ie te ro i –  kr iget dr iver näml igen 
medieutvecklingen snabbare än något annat.







Kittlers medieteori

Kittlers medieteori bildar en sorts helhetssyn på hur medier 
präglar människans uppfattning om sig själv och världen; 
själva kulturens diskurser organiseras nämligen enligt honom 
alltid genom skiftande medieteknologier.  
!
Det handlar med andra ord om hur medier alltid bestämmer – 
och tidigare bestämt – vår situation. Bakom våra känslor 
framträder exempelvis de informationssystem som präglat oss.



Kittlers medieteori

Kittlers medieteori är på många sätt en mediehistorisk modell 
för att förklara förändring. Han strävar därvidlag efter att 
artikulera samtidens och det förflutnas mediala villkor, detta 
genom återkommande undersökningar av specifika mediala 
nedskrivningssystem som lagrar, bearbetar och överför 
kulturens data (information).  
!
Det handlar alltså om hur teknologi och nya tekniska 
landvinningarna styrt (och reglerat) vårt tänkande och konsten 
som sådan, liksom dess förutsättningar och möjligheter.



medieteori & mediehistoria



Kittler som medieprofet

En viktig anledning till att Kittler på senare år lyfts fram som en 
central medieteoretiker är hans framsynthet beträffande mediernas 
digitalisering. Hos honom är det som om mediehistorien håller på 
att ta slut – och i viss mån betraktar han 1900-talets medielandskap 
som fullgånget och slutgiltigt kartograferat. 
!
Som en parafras avant la lettre på Francis Fukuyamas idé om 
historiens slut, menar Kittler att själva mediebegreppet håller på att 
förlora sin betydelse i den digitala reproduktionens tidsålder. På 
samma sätt som kalla krigets slut korade den liberala kapitalismen till 
segrare – och gjorde endast en ideologisk hållning gångbar – 
kommer den konvergenskultur som frodas på internet att innebära 
att mediehistorien helt sonika upphör. 



Datorn som universalmedium











K i t t l e r s o m m e d i e p r o f e t 
accentueras av översättningen till 
engelska – gjord i slutet av 1990-
talate när den digitala framtid han 
beskriver börjar bli ett faktum.







Kittler är en av de första medieteoretiker som på allvar utvecklar idén 
om att ett medium blir synligt först när det får konkurrens av nya 
medietekniker. Här blir därför mediehistorien en viktig 
referenspunkt. 
!
Nedskrivningssystem 1800 | 1900 grundtes är på flera sätt att 
kulturer styrs av de mediala tekno-ordningar som präglar skilda 
epoker. Under perioden kring 1800 fick skriftkulturen sitt 
genombrott, med ideal om den genialiske författaren och litteraturen 
som en privilegierad konstform. Men vid sekelskiftet 1900 började 
denna ordning falla sönder under trycket av andra medietekniker 
som fotografi, film och fonograf – vilka påverkade estetiska uttryck 
och idéer som, enligt Kittler, alltid är invävda i en periods 
övergripande informationsnätverk.

Kittlers medieteori



Grammophon, film, typewriter är mer en utläggning av hur dessa 
repsektive medieteknologier – på ett mediespecifikt sätt – styr (och 
reglerat) vårt tänkande, litteraturen och konsten. 
!
Det är just här som Kittlers uppgörelse med Foucault blir av vikt. De 
diskurser som Foucault frilade djupt nere i textarkivet, exempelvis genom 
sin ”vetandets arkeologi” (L’Archéologie du savoir, 1969) – där han lyfte 
fram och synliggjorde de ofta omedvetna struktursammanhang som 
reglerat varför det under en tidsperiod varit möjligt att tänka vissa tankar – 
men inte andra, och där Foucault förkastade på förhand givna historiska 
storheter som "epoker", "genrer" eller "verk", och i stället bedrev 
historisk forskning som ett vetandets arkeologi där historiens 
kvarlämningar bröts ned till enskilda verklighetsutsagor – ja, det menar 
Kittler inte är möjligt när man lämnar textarkivets domäner.  
!
Allt tänkande och alla arkiv är nämligen alltid underkastade ett 
medialt a priori.

Kittlers medieteori





Grammophon, film, typewriter är därför en mediespecifik bok. Det 
speciel la är att Kitt ler sätter dessa tre medieformer el ler 
informationskanaler samman med Lacans tre stadier: det reala, det 
imaginära och det symboliska: 
!
Lacan’s symbolic order, with its logic of structure and differentiation, is 
linked to the typewritten technology of the written word. Film, meanwhile, 
corresponds to the Lacanian imaginary realm, so-called because it centres 
on a misrecognition of the self’s wholeness, a necessary delusion 
sustaining the fantasy of a unified, coherent subject. .. The third part of 
Lacan’s triad, the real, Kittler maps onto early sound recording technology, 
which stored not only words but also the raw, unfiltered noise that cannot 
be incorporated into any symbolic system.  
!
Människan blir således inte längre ett subjekt – snarare en 
teknologisk effekt eller funktion av olika mediala informationskanaler.

Kittlers medieteori



”What rema ins o f 
people is what media 
c a n s t o r e a n d 
communicate.”



Kittler 1943-2011 – obituary: ”Someone for whom the human and the 
technological were inextricably linked, Kittler was kept alive in the end 
by life-support machines until his final command – Alle Apparate 
ausschalten.” 



– tack.
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