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Medialisering
Själva begreppet medialisering är omdiskuterat men den centrala 
tanken är att en växande mängd medier utövar ett allt större 
inflytande över samhällets och kulturens områden. Här finns flera 
problematiska antaganaden om att saker och ting ökar, blir fler och 
tilltar i intensitet – vilket inte alltid behöver vara fallet. Viss 
mediekonsumtion har snarare drastiskt minskat, som tidningsläsande 
eller biografbesök. 

I teoretiska diskussioner knyts begreppet ibland till en bredare 
modernitetsteori – en metaprocess i linje med globalisering och 
individualisering. Ofta uppfattas medialiseringen som ett senmodernt 
fenomen vilket antas vara beroende inte enbart av massmedier utan 
även kopplas till de digitala mediernas ankomst.  De empiriska studier 
som genomförts har framför allt analyserat förändringsprocesser inom 
olika samhälleliga institutioner och sfärer, som politik och religion.  

 



Medialisering ses alltså som en större teknologiskt driven 
samhällsprocess – ofta med utgångspunkt i ett begrepp som 
”politikens medialisering” – vilket använts ganska länge i en 
statsvetenskaplig forskningskontext.  

Det som behandlas är övergripande förändringar av det samtida 
medielandskapet och förståelsen av detta. Medialisering betraktas 
som en sorts lång moderniseringsprocess där teoribildningen 
försöker få korn på hur medier med tilltagande intensitet påverkar 
samhälle och kultur – detta i form av en historisk och vågliknande 
process som enligt vissa pågått under mycket lång tid (tänk: 
alfabetisering). 

Medialiseringsteori



Politikens medialisering





Tanken med RJs områdesgrupp 
har just varit att lyfta fram andra 
f o r s k n i n g s p e r s p e k t i v p å 
medialisering än de som varit 
rådande inom politik-området, 
v i l k a o f t a h a f t e n s t a t s -
vetenskaplig slagssida.
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Medialiseringsteori är en i allra högsta grad hypotetisk 
konstruktion – ett antagande om ett förhållande som är svårt att 
empiriskt belägga. Teoribildningen arbetar därför top down där 
teoretiska utsagor ska beläggas med olika empiriska studier. 

Ofta är det tämligen storvulna makroperspektiv som anläggs, men 
ett övergripande syfte är att med bas i mediehistorien belysa 
samhällel iga metaprocesser – det vi l l säga, en sorts 
mediesociologisk konstruktion, ett grand narrative, som 
närmast är att likna vid processer som modernisering, urbanisering 
eller globalisering.

Medialisering



Medialisering & digitalisering

Medialisering och digitalisering är större, teknologiskt drivna 
samhällsprocesser. På ett plan handlar det inte om strikta akademiska 
forskningsinriktningar, snarare rör det sig om övergripande 
förändringar av det samtida medielandskapet och förståelsen av detta, 
vilka också resulterar i förskjutningar i hur mediehistorien uppfattas – 
och skrivs.  

Begreppen hänger därför samman. Om medialisering som en sorts 
lång moderniseringsprocess försöker få korn på hur medier med 
tilltagande intensitet påverkar samhälle och kultur, så framstår 
digitalisering som en parallell och (än mer) tekniskt driven 
omdaningsprocess som de senaste tjugo åren accentuerat den sam- 
tida medialiseringen. 



Medialiseringsteori – pro & con

Medialiseringsteori har sina poänger – och brister. Från ett kulturhis- 
toriskt medieforskningsperspektiv kan man exempelvis anföra att bank- 
väsendet knappast medialiserats mer och mer – vilket är en lika ständig 
som outtalad premiss för all medialiseringsteori – utan att banker 
redan från början är kommunikativa institutioner om man betraktar 
pengar, räkningar och blanketter som medieformer.  

Vad medialiseringsteorin gjort med framgång är att återinföra – och 
våga sig på – stora förklaringsmodeller. För det räds man inte inom 
denna tradition. 

 



Medialisering
> ett forskningsområde som snabbt vuxit i omfång och attraherat 
en mängd medieforskare i framför allt Nordeuropa – framåtriktat 
och teoridrivet. 

Mediearkeologi
> ett forskningsområde som snabbt vuxit i omfång och attraherat 
en mängd medieforskare i framför allt Nordeuropa – bakåtriktat 
och teoridrivet. 



Medi(alis)ering? – skillnad på mediering & medialisering

Kent Asp (1986) Mäktiga massmedier 
Ulf Hannerz (1990) Medier och kulturer 
Johan Fornäs (1995) Cultural Theory and Late Modernity 
Fornäs m.fl. (2007) Consuming Media 

Knut Lundby (2009) Mediatization 
Andreas Hepp (2011) Cultures of Mediatization 
Stig Hjarvard (2013) The Mediatization of Culture and Society 
Andreas Hepp & Friedrich Krotz (2014) Mediatized Worlds 
Lundby (2014) HoCS 21: Mediatization of Communication





Exemplet populärkulturen

Begreppet kultur: 
ontologiskt | antropologiskt | estetiskt | hermeneutiskt 

Begreppet populärkultur: 
gemensam kultur | masskultur | folkkultur | lågkultur



Populärkulturens medialiseringssteg

Grafisk medialisering – gemensam kultur 
1500 

Tryckmedialisering – folkkultur 
1800 

Audiovisuell medialisering – mass- & lågkultur 
1970 

Digital medialisering – gemensam kultur





Medialiseringsteori & institutioner

Den forskningsinriktning av 
med ia l i se r ings teor in som 
Hjarvard företräder handlar 
generellt om medialisering och 
institutioner – i linje med den 
traditionella MKV-forskningens 
fokus på medieinstitutioner.  

Det kan handla om exempelvis 
rel igion och medier , där 
religiösa institutioner, kulturer 
och uttryck sägs följa en distinkt 
medielogik som präglar hur 
”institutionen religion” kommer 
till uttryck.  
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Medialiseringsteori – institutionell & socialkonstruktivism

Mot forskningsinriktning av medialiseringsteorin med fokus på 
institutionella förändringar, finns en annan tradition som mer 
processuellt betonar hur medier spelar en socialkonstruktivistisk 
roll i formerandet av vår bild av verkligheten. 

Medialisering innebär här, i korthet, hur medier ”i tilltagande grad 
influerar” vår uppfattning om verkligheten. Det handlar dock inte 
o m t r a d i t i o n e l l m e d i e p å v e r k a n – m e d i a l i s e r i n g i 
socialkonstruktivistisk tappning sker mer i form av växelverkan och 
utbyte mellan mediala och socio-kulturella förändringsfaktorer.  

Studier här fokuserar ofta på klassiska tekno-massmedier under 
1900-talet, men somliga forskare som Friedrich Krotz har också 
anlagt längre historiska perspektiv som exempelvis tar sin 
utgångspunkt i boktryckarkonstens mediala påverkan, det vill säga 
som en sorts samhällelig metaprocess. 



Medialiseringsteori – institutionell & socialkonstruktivism

Medialiseringsteori i mer socialkonstruktivistisk tappning 
innebär att mediet som form är centralt – inte dess 
innehåll. Här finns med andra ord kopplingar tillbaka till 
såväl Innis som McLuhan. 

En annan äldre utgångspunkt är boken Media Logic av 
Altheide och Snow från 1975: 

to understand the “role of media” it is necessary to ask 
how the media as a “form of communication” transform 
our perception and interpretation of the social. The 
conception of media logic inheres not in media contents, 
but in the form of media communication – a processual 
framework through which social action occurs. 



Medialiseringsteori & ett vidgat mediebegrepp



Medialiseringsteori & ett vidgat mediebegrepp

Den kulturhistoriska medieforskning jag själv ägnat mig åt har under 
längre tid bemödat sig om att anlägga ett vidare mediebegrepp som 
exempelvis i nya boken Återkopplingar.  

Detsamma gäller delar av medialiseringsteorin där ett vidgat 
mediestudium bland annat fokuserat utommediala processer som inte 
enbart är drivna av medieinstitutioner.  

Medie- och kommunikationsvetaren David Morley har exempelvis 
pläderat för behovet av ”non-media-centric media studies” med fokus 
på medialiseringsprocesser i icke-mediala sammanhang, det vill säga 
studier av, säg, transport eller bankväsendets medialisering  

 



Medialiseringsteori & ett vidgat mediebegrepp

… to set a new agenda for the 
future that rewrites the paradigm 
for communication studies so as 
to transcend their narrowly 
media-centric focus on the 
t e c h n o l o g i e s f o r t h e 
transmission of information.  

We need to be more concerned 
with the articulation of complex 
n e t w o r k s o f b o t h c o m - 
m u n i c a t i o n s a n d p h y s i c a l 
transport, if we are to develop a 
paradigm that places ques- tions 
of media and communications in 
the broader frame of their 
material contexts and settings.  



Hepp & kommunikativa figurationer



”On a daily basis, we experience that the change of culture and 
society are connected with the change of media communication. The 
constant reachability via mobile phone, email and information services 
changes the experience of time of individuals. Social relationships are 
reconfigured by various social web platforms. Whole social fields are 
recomposed when education is no longer only experienced by a direct 
counterpart but is primarily mediated or when politics is interwoven 
with media-oriented acts and practices. 

Thereby we are not faced with short-term but long-term changes, that 
is, the transformation of the construction of socio-cultural realities. 
Which significance does the change of media and communication 
have for culture and society? Based on the expertise of distinct social 
sciences, humane disciplines and by inclusion of media-related 
computer science we respond to this question with a theoretically and 
empirically substantiated answer.” 

Hepp & kommunikativa figurationer



”Recent studies on media change, communicative construction and 
mediatization have demonstrated that it is not simply the effect of 
particular media content or a single medium that change the world. It 
is rather the increasing establishment of technical communication 
media altogether that leads to a transformation.”  

Och här kan man jämföra med det Medienverbund som den kritiska 
medieteorin laborerat med. 

”Accordingly, understanding the significance of media for the 
transformation of socio-cultural realities can only be achieved when 
capturing transmedial communicative interweaving – what we 
designate as ’communicative figurations’.” 

 

Hepp & kommunikativa figurationer



Hepp & kommunikativa figurationer



”When claiming that transmedia communicative figurations exist, we 
mean that a communicative figuration is based on different 
communication media – often integrating several … basic types of 
communication …  

Which communication media [that] must be taken into consideration 
when describing a specific communicative figuration depends on their 
characteristics: the communicative figuration of a political commission 
is different from that of a national public sphere. The transformation of 
both communicative figurations is, however, connected and refers back 
to certain communication media.” 

 

Hepp & kommunikativa figurationer
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