
Mediespaning III – Lund 2015 

Pelle Snickars

!

Mediala anspråk –  
om mediearkeologi & medialiseringsteori 







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.”





medievetenskap som akademisk 
metadisciplin



Krise des Erfolgs



Mediebegreppet – och dess gränser



Mediebegreppet – och dess gränser



Mediebegreppet – och dess gränser

Medium = algorithms + a data structure



En central aspekt av den samtida digitaliseringen är att 
medier idag alltmer är liktydiga med kod. De som 
producerar dem är i ökande omfattning dessutom 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, Spotify etcetera – en samtida trend som luckrar 
upp ett traditionellt mediebegrepp.

Mediebegreppets gränser – medier som kod



En påtaglig effekt av denna förändring från ett 
medieforskningsperspektiv – det vill säga, att medier 
per se ändrat karaktär – är att helt nya discipliner & 
forskningsfält uppstått vilka framstår som tämligen 
avgränsade från traditionell medievetenskap – 
exempelvis internet studies, software studies, social 
media studies, digital humaniora etcetera.
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Mediestudier – branschperspektiv på innehåll som data



Mediestudier – branschperspektiv på innehåll som data

”Användardata är vårt viktigaste redskap”, påtalades nyligen i 
Aftonbladets framtidsrapport. ”Allt går ut på att mäta 
beteende och bara fatta beslut utifrån det.”  

Konkurrenten Expressen vill givetvis inte vara sämre; tidningens 
ambition är “att under 2015 bli Sveriges mest datadrivna 
medieverksamhet”. Analytiker (snarare än journalister) anställs för 
att synliggöra data och “flöden internt. Det handlar inte bara om 
‘mest läst’ och ‘antal besök’, utan om mycket mer som skapar 
trafik och intäkter”



Branschperspektiv på hur medieanvändning undersöks och mäts 

har med andra ord drastiskt ändrat karaktär – ändå fortsätter 

(stora delar) av den traditionella medievetenskapen att kvantitativt 

studera medievanor och medieumgänge med etablerade analoga 
metoder och fokusgrupper – i Nordicoms senaste 

Mediebarometer 2014 kan man exempelvis läsa om ”lyssnande till 

musik på cd- eller vinylskiva”.

Mediestudier – bransch versus akademi



I telefonintervjuer eller pappersenkäter uppmanas medborgare fortsatt 

att med blyertspennan i högsta hugg kryssa i rutor hur mycket 

”internet” de använder, hur mycket strömmande musik de lyssnar på 

eller hur mycket ”nyheter” de läser – som om inte Facebooks eller 

Twitters flöden för alltid definierat om vad en nyhet de facto är för 

något.  

Enkätskolket ökar därt i l l ; svarsfrekvensen för Nordicoms 

Mediebarometer var förra året 74 procent, en siffra som stadigt 

minskar.

Mediestudier – bransch versus akademi



För just medieanvändning är detta speciellt paradoxalt – eller snarare 

graverande – eftersom alla digitala aktörer på fältet har mer 
detaljerad data än någonsin. Spotify hanterar förstås användardata 

kring musik ned på millisekunden.  

Poängen är med andra ord att det för närvarande existerar ett 

betydande glapp mellan det vetenskapliga mediestudiet – inte minst 

metodologiskt – och de sätt som branschen mäter nya digitala 

mediebeteenden. Och dessutom är den användardata som bland 

andra Aftonbladet och Expressen tillmäter sådan vikt naturligtvis 

enbart tillgänglig internt – och alls inte för medievetare och 

akademisk forskning.

Mediestudier – bransch versus akademi



Mediebegreppets gränser – retroaktivt omdefinierade



Mediebegreppets gränser – retroaktivt omdefinierade



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 – retroaktivt omdefinierade



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 – retroaktivt omdefinierade



Krise des Erfolgs



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.

Mediebegreppets gränser



Traditionell medieforskning

> fokus på ett kommunikationsteknologiskt mediebegrepp.



Massmedieforskning – demokrati & politik



Massmedieforskning – demokrati & politik

Vad som l änge dominerat svensk 
medieforskning är de facto innehållsanalyser 
av journalistik i stil  med representationen av 
X i mediet Y – typ: ”bilden av landsbygden i 
Dagens Nyheter” – utförda från ett ganska så 
snävt demokrati- och politikperspektiv. Nu 
handlat det bla om nyhetsundvikare, men 
perspektiven är desamma.



Massmedieforskning – demokrati & politik



Massmedieforskning – demokrati & politik

Noterbart är att denna typ av medieforskning sanktionerats – 
genom ämnestraditioner, tjänstetillsättningar och forskninganslag 
– genom dess anspråk på att ”bäst” förklara vilken roll medier 
spelar i dagens samhälle. 



Men om medier inte längre är vad 
de en gång var – bör studiet av 
dem naturligtvis förändras.  

I en tid när det massmedier inte 
dominerar på samma sätt som 
t i d i g a r e h a r d ä r f ö r a n d r a 
teoretiska och metodologiska 
synssätt lanserats som utmanar 
d e n ” k l a s s i s k a m a s s m e d i e -
forskningens” anspråk – vilka 
(möjligen) bättre svarar upp mot 
ett föränderligt medielandskap. 
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Mediearkeologi
> ett forskningsområde som snabbt vuxit i omfång och attraherat 
en mängd medieforskare i framför allt Nordeuropa – (primärt) 
bakåtriktat och teoridrivet. 



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

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



Mediearkeologiskt bibliotek – Foucault



Foucaults ”arkeologiska analys” så som den presenterades i bland 
annat "Vetandets arkeologi" (1969) handlade, i korthet, om att lyfta 
fram och synliggöra de ofta omedvetna struktursammanhang – les 
formations discursives – som reglerat varför det under en 
tidsperiod varit möjligt att tänka vissa tankar, men inte andra. 

Mediearkeologi & Foucault



Från ett mediearkeologiskt perspektiv är en central tanke att inte 
accentuera utveckling, evolution eller kontinuerlig linjäritet – det 
vill säga att försöka undvika att betrakta och analysera det förflutnas 
kvarlämningar i ljuset av historiens omvandlingar över tid.  

Den övergripande frågeställningen inom mediearkeologin (och i viss 
mån hos Foucault) handlar alltså inte om historisk förändring – 
snarare om att betona det som är medie-epistemiskt givet vid en 
viss tidpunkt.

Mediearkeologi & Foucault







Mediearkeologi är ett tämligen vagt forskningsfält med högst olika 
inriktningar – som dels är (A.) mediehistoriskt orienterat, dels inriktat 
mot (B.) samtida, digitala medier. Därtill står olika (C.) 
medieteknologier (snarare än mediebruk) i fokus. 

Mediearkeologi



På ett mer (D.) kunskapsteoretiskt plan uppmärksammar 
mediearkeologin de diskursiva systemens medialitet.  

Genom historien har inte bara medieteknologier organiserat 
kulturens diskurser, s jä lva vetandet har också en rad 
infrastrukturella förutsättningar som bör förstås med hjälp av ett 
utvidgat mediebegrepp.  

För mediearkeologen är alla arkiv alltid mediearkiv.  

Mediearkeologin undergräver därför arkivets faktiska utsagor 
genom att ägna uppmärksamhet åt de mediala förutsättningar som 
dessa är underställda.

Mediearkeologi



Mediearkeologi & teknologi



Mediearkeologi & teknologi
Mediearkeologin är medvetet anti-hermeneutisk; det är 
inte tolkning och mening som står i centrum, snarare de 
mediala apparaterna själva – vilka samtliga  är inskrivna i ett 
”historischen Apriori” – det vill säga, alla utsagor som 
återfinns i ”arkivet” är alltid först mediala – därefter 
diskursiva.  

”Media archaeology concentrates on the nondiscursive 
elements in dealing with the past: not on speakers but 
rather on the agency of the machine.” (Wolfgang Ernst, 
2013).  



Mediearkeologi & teknologi



Studier av mediebruk står därför inte högt på agendan. I en 
mening är alla mediearkeologer en sorts maskinfetischistiska 
reduktionister, vilka på det stora hela glömt att medier trots allt 
behöver subjekt och användarpraktiker för att överhuvudtaget 
skapa mening.  

Mediearkeologin har däför ofta anklagats för att vara 
teknikdeterministisk. Om – eller snarare när – (medie)tekniken 
driver samhällsutvecklingen blir människan närmast överflödig.

Mediearkeologi & teknologi



Mediearkeologi & medieteoretisk kanon



”Frequently the messages have 
meaning; that is they refer to or 
are correlated according to 
some system with certain 
physical or conceptual entities. 
These semantic aspects of 
communication are irrelevant 
to the engineering problem.”









Mediearkeologi – enligt Parikka

Parikkas bok säger sig vara ”a cartographic journey into the various – 
at times contradictory and competing – strands of media 
archaeological investigations”.  

Han menar att mediearkeologin har flera förelöpare tankemässigt – 
och listar fyra tanketraditioner: (A.) modernitetsforskning, (B.) den 
nya filmhistorien, (C.) historisering av nya medier och ’det digitala’, 
samt (D.) en sorts alternativa mediehistorier. 



A. modernitetsforskning



A. den nya filmhistorien



C. historisering av nya medier



D. alternativa mediehistorier: ”understanding media cultures 
outside the mainstream” (Parikka, 2012)





Mediearkeologi – enligt Parikka
Parikkas bok är framför allt en introduktion till det mediearkeologiska 
forskningsfältet, och en utomordentlig insats att föra in tyska 
akademiska perspektiv på medieforskningen – vilken som bekant av 
tradition fullständigt domineras av anglo-amerikanska studier. 

Ett problem med Parikkas bok är dock att han gärna rubricerar 
akademiker som mediearkeologer, trots att de knappt vet vad 
begreppet står för.  

Samtidigt visar han på uppenbara kopplingar mellan äldre 
mediehistoriska infallsvinklar och mer samtida, digitala studier – vilka 
båda kan sägas tillhöra det mediearkeologiska fältet.



MA1 MA2



MA1. Mediearkeologi & Zielinski



MA1. Mediearkeologi & Zielinski

Zielinski kan med fördel användas för 
att beskriva den ena – och mer 
h i s t o r i s k a a s p e k t e n – a v 
mediearkeologin. På ett konkret plan 
handlar det om att i arkivet och 
biblioteket gräva fram alla de gamla 
bortglömda medier som en gång var 
nya, och genom att borsta bort 
dammet från dem aktualisera diverse 
historiska och mediala praktiker som 
fallit i glömska. Även döda medier 
utan framtid är intressanta. 



Zielinski lånar begreppet ”deep time” – som bland annat 
historiografiskt diskuteras av geologen Stephen Jay Gould – för att 
beskriva medier avant la lettre.  

Precis som händelsehistorien inte kan relatera till geologisk tid, där 
temporalitet mäts i miljoner år, är Zielinskis ambition att undersöka 
medier och mediehistoriska portalgestalter före dess att begreppet 
”medium” egentligen existerar, allt i form av en sorts – ”Archaeology 
of Hearing and Seeing by Technical Means”.

MA1. Mediearkeologi & Zielinski



MA1. Mediearkeologi som medie-ekologi

”Media history is millions, even 
billions, of years old. That is the 
premise of Jussi Parikka’s provocative 
book, A Geology of Media, which 
argues that to adequately understand 
contemporary media culture we must 
set out from material realities that 
precede media themselves—Earth’s 
h is tory, geologica l format ions, 
minerals, and energy.”



MA2. Mediearkeologi & det digitala



MA2



Kirschenbaum: formal & forensic materiality

”Det digitala” är både efemärt och 
flyktigt – samt inte minst svårt att på 
ett enkelt sätt bevara över tid – och 
på samma gång extremt tåligt och 
uthålligt på en nanoteknologisk nivå.



Kirschenbaum: formal & forensic materiality

Kirschenbaums begrepp för detta är 
att (A.) skilja på ett slags ”formell 
materialitet” hos det digitala, i regel 
p å e n m e r k o n c e p t u e l l o c h 
gränssnittsnivå (typ, skärmen som 
hårdvara och/eller dess pixlar).  

Samt (B.) lyfta fram en ”forensisk 
materilaitet” som existerar på bit-
nivå i ”det digitalas” kod – dess DNA 
om man så vill.





The more digitally oriented 
media archaeology often tries 
to look under the hood of 
contemporary technology. 
Pe r spec t i ve s somet imes 
resembles what is known as 
digital forensics, where one 
goes deeper and deeper into 
the materiality of information 
technology , in order to 
recover or investigate material 
and information found in 
digital devices.  





I n t h i s s e n s e , m e d i a 
a rchaeology i s par t o f a 
gradually shifting emphasis 
from, say, the immaterial 
textual aspects of media 
culture to more media specific 
readings of the computational 
base  – that is, mathematical 
structures – underlying actual 
hardware and software, a 
transition that resonates with 
some media scholars interest in 
technically rigorous ways of 
understanding the operations of 
material technologies. 



: : :



Om mediearkeologin generellt arbetar empiriskt – bottom up 
– så är medialiseringsteori en i allra högsta grad hypotetisk 
konstruktion. Den arbetar top down där teoretiska utsagor ska 
beläggas med olika empiriska studier.

Medialiseringsteori & mediearkeologi 



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

Medialiseringsteori



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. 

 

Medialiseringsteori



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.  

 

Medialiseringsteori



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. 

Medialiseringsteori



Politikens medialisering





Tanken med RJs områdesgrupp har varit att lyfta fram andra 
forskningsperspektiv på medialisering än de som varit rådande 
inom politikområdet vilka ofta haft en statsvetenskaplig slagssida.

Medialisering & vardag



Tanken med RJs områdesgrupp har varit att lyfta fram andra 
forskningsperspektiv på medialisering än de som varit rådande 
inom politikområdet vilka ofta haft en statsvetenskaplig slagssida.

Medialisering & vardag



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 & 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.  



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.  



Medialiseringsteori – socialkonstruktivism

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

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 i mer socialkonstruktivistisk tappning 
innebär att mediet som form är centralt – mer än dess 
innehåll. Här finns med andra ord kopplingar tillbaka till 
såväl Harold Innis som Marshall 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 – socialkonstruktivism



Medialiseringsteori & ett vidgat mediebegrepp

Delar av medialiseringsteorin har ägnat sig åt ett vidgat 
mediestudium – bland annat genom att fokusera 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. 



Hepp & kommunikativa figurationer



”On a daily basis, we experience that the change of culture and 
society are connected with the change of media communication. … 
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
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Vad medialiseringsteorin gjort med framgång är att återinföra – och 
våga sig på – stora förklaringsmodeller. För det räds man inte inom 
denna tradition. Det är värt att fundera kring; att ha vetenskapliga 
ambitioner är oftast bra. Här har humanister mycket att lära av 
samhällsvetare. 

Ibland får jag dock en känsla av att medialiseringsperspektiv utgör en 
sorts räddningsplanka för framför allt mer traditionell medie- och 
kommunikationsvetenskap. När massmedieåldern lösts upp i nisch- 
och sociala medier – ja då behövs helt enkelt en ny ämnesidentitet 
som rättfärdigar vad mediestudier handlar om. Det kan utgöra en risk 
framöver. 

Mediala anspråk



Mediearkeologin å sin sida kombinerar gärna mediehistoria med 
digitala fallstudier. Det är positivt. Samtidigt ägnar man sig ofta åt det 
partikulära och förbisedda. Härvidlag riskerar man att odla en 
närmast romantisk säregenhet som förpassar denna teoribildning till 
den medievetenskapliga marginalen. 

Likväl har samtidens ökade digitala fokus på teknik givit 
mediearkeologerna rätt; det gäller i ökande grad att befinna sig i 
mediet – ner på kodnivå – för att förstå hur framför allt digitala 
medier fungerar.  

Här finns såtillvida en uppenbar koppling mellan en äldre variant av 
mediearkeologi (MA1) och en yngre (MA2) – allt i form av en rörelse 
från mediearkeologi till mjukvarustudier och digital humaniora.  

Mediala anspråk
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