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I mediernas tid – om digitalisering & arkivering 
som mediearkeologi 





S o m m a re n 1 9 6 7 t i l l k a l l a d e d e n d å v a r a n d e s v e n s k e 
ecklesistikministern Ragnar Edenman en grupp sakkunniga med 
uppgift att bland annat se över hur man bäst långtidsarkiverade 
modern tid. Syftet var inte att på traditionellt manér utreda hur man 
exempelvis skulle samla ihop föremål som vittnade om samhällelig 
och kulturell förändring. En rationell och framåtblickande välfärdsstat 
krävde moderna arkivmedier som dokumentationsverktyg för att på 
allvar känna sig själv. 





De sakkunniga hade att utreda arkivfrågor relaterade till den 
”moderna informationsbehandlingens databärare”.  

Entré: Dataarkiveringskommittén (DAK) – vars uppgift var att 
”utreda frågor om arkivering ... av fonogram, den automatiska 
databehandlingens media och övriga lagringsmedia tillhörande 
informationsbehandlingens område”.  

Ett tilläggsdirektiv stipulerade att DAK även skulle se över ”allmänna 
a rk i ve r ingsprob lem sammanhängande med l j ud - och 
bildupptagningar”. 







De två betänkanden som publicerades gjorde att Sverige i ett slag 
framstod som synnerligen data-arkivariskt framsynt i internationell 
jämförelse.  

Pliktleveranslagen utvidgades till att omfatta också ljud- och 
bildupptagningar, och en speciell arkivinstitution inrättades – 
Arkivet för ljud och bild.  

Inte bara tryckte DAK på att ”information, opinionsbildning, 
kulturella framställningar m.m. som läggs fram inför offentligheten 
genom de moderna medierna såsom radio, tv, fonogram, film och 
videogram blir bevarade i en omfattning som någorlunda svarar mot 
vad som är fallet med tryckta skrifter” – DAK var en kommitté som 
närmast profetiskt insåg att framtiden bäst skulle bevaras (och 
beskrivas) genom att arkivera data.

Dataarkiveringskommittén (DAK)





Massmedieproblem – om mediestudiets formering i Sverige



Grundtanken med detta bokprojekt är mediehistoriskt; det handlar 
om att kartlägga medieforskningens bakgrund, som kanske inte 
är okänd men knappast karterats på ett mer fullständigt sätt.  

En central och återkommande tanke (och hypotes) i denna bok är att 
det akademiska mediestudiet – i både dess samhällsvetenskapliga 
och humanistiska variant – uppstår i ett tämligen diffust gränsland 
mellan bransch, politik och akademi.  

Massmedieproblem – om mediestudiets formering i Sverige
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Som kulturhistorisk medieforskare – med fokus på såväl nya som 
äldre medier – funderar jag inte sällan över medier och tid. 
Perspektiv och förståelseramar delas här i regel med likasinnade 
kulturhistoriker: det handlar om förhållandet mellan mikro och 
makro, om hur man bäst beskriver förändring och utveckling, om 
arkivens reglerande funktion visavi bilden av det förflutna etcetera.  

Intresserar man sig för dessa frågor som digitalt orienterad 
mediehistoriker finns det emellertid ofta en betydande skillnad 
gentemot kollegor från andra discipliner, detta eftersom 
studieobjekten i fråga, medierna också själva producerar, lagrar, 
loopar och strömmar tid. Det är något som inte minst accentuerats 
genom medielandskapets digitalisering.

DAK & arkivering av tid







Äldre ting och deras materialitet vittnar givetvis om temporala 
förlopp. Men på ett annat sätt än de flesta tidsbaserade medier. 
Skillnaden mellan, säg, den välanvända hammaren och den 
inspelade fonografrullen är trots allt att den senare explicit lagrar 
inspelad tid.  

Just fonografen, uppfunnen av Edison på 1870-talet, framstår 
faktiskt på flera sätt som mer medialt revolutionerande än det långt 
mer omskrivna fotografiet, detta eftersom fonografen per automatik 
lagrade det sekventiella flödet av tiden själv. Detsamma gäller 
filmen. I Walter Benjamins omtalade konstverksessä gav mediet 
rentav besked om ”det optiskt omedvetna” eftersom filmkameran 
kunde spjälka upp tiden själv med ”sina avbrott och isoleringar, sina 
uttänjningar och sammandragningar av förloppet, sina förstoringar 
och förminskningar.”

Arkivering av tid



Under mediemoderniteten är tid och (medie)teknologi tätt lierade 
på flera sätt – även om tekniken nog inte alltid fungerat som det var 
tänkt. Edouard-Leon Scott de Martinville uppfann exempelvis redan 
1857 den så kallade ”fonoautografen”, en maskinär tratt som med 
hjälp av ett stift registrerade ljudvågorna på en sotad och roterande 
cylinder. 

Arkivering av tid





Inom mediestudier talar man därför om tidsbaserade medier – inte 
minst som ett sätt av skilja dessa från andra medietekniker.  

Idag när alla medier (i princip) är digitala, så är de på kodnivå (i 
princip) också alltid förknippade med temporala förlopp. Att 
Apples programpaket för uppspelning av multimedia sedan tidigt 
1990-tal går under namnet, QuickTime, framstår som illustrativt.

Digitalisering av tid
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Digitalisering av tid

Och dagens ledmedier är naturligvis de som 
är strömmande – streaming media – men på 
kodnivå.



Kod skiljer sig från andra 
medieformer eftersom den 
inte har någon egentligen 
mening – bara funktion. 
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Kod (det v i l l s äga e t t 
dataprogram) har faktiskt 
bara en enda mening: det 
som utförs. Och det sker 
över tid. Som bekant brukar 
man prata om att ’köra kod’ 
o c h d e t s k e r a l l t i d i 
konsekutiva steg – om än 
mycket fort. Facebook lär 
exempelvis vara uppbyggt av 
mer än 60 miljoner kodlinjer.



Att bevarandet av sekventiella medier handlade om att lagra tid var 
en av Dataarkiveringskommitténs utgångspunkter. Sedan mitten av 
sjuttiotalet då DAK slutförde sitt arbete har bevarandet av data dock 
blivit alltmer komplicerat – också i medieteoretiskt och tekno-
temporalt hänseende.

I mediet – i en annan tid …
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I datalogiska mediesammanhang kan man exempelvis anföra att 
loopad algoritmisk eller så kallad rekursivt återanropad 
temporalitet avsevärt skiljer sig från kronologisk tidsföljd. Linjär 
kod bygger upp digitala medier – men den fungerar allt annat än 
linjärt.





I mediet – mediearkeologi







Mediearkeologi – enligt Wolfgang Ernst



”The archaeology of media is not 
s imply an a l ternat ive form of 
reconstructing beginnings of media 
on the macrohistorical scale; instead 
i t d e s c r i b e s t e c h n o l o g i c a l 
“beginnings” of operativity on the 
microtechnological level [… towards] 
the need to see media history 
through ruptures, not continuity”  

D e t v i l l s ä g a , a t t b e t r a k t a 
mediehistoria som något närmast 
diskret digitalt och seprata – snarare 
än som analogt flöde. 

Mediearkeologi – enligt Wolfgang Ernst



Hur skriver man inte mediehistoria? Den lätt provocerande 
frågan ställde Ernst för ett par år sedan i artikeln ”Von der 
Mediengeschichte zur Zeitkritik”. Förflutenhetens medieteknologier 
producerar nämligen tid, påpekade han – men på helt andra sätt 
än strikt mediehistoriskt.  

Att bokstavligen skriva fram mediehistoria med utgångspunkt i 
medier som tekno-temporalt ibland fungerar ickelinjärt kan leda 
till problem. 

Mediearkeologi – enligt Wolfgang Ernst



För mediemaskiner har ofta en specifik temporalitet som inte med 
nödvändighet är densamma som mediehistoriens.  

Ernst menar att medier (ofta) besitter en sorts inre temporalitet – 
Eigenzeit – som bland skiljer sig från den historiska linjäritet vi är 
vana vid. Han lyfter fram radiovågor, och även andra äldre medier 
som fotografiet var (och är) genuint tidsberoende, där det räcker 
med att erinra sig begrepp som ögonblicksfotografi eller lång 
exponeringstid). I datalogiska mediesammanhang figurerar som 
sagt en annan temporalitet som skiljer sig från kronologisk tidsföljd. 
På en sorts mikroteknologisk nivå råder därför en annan 
tidsuppfattning – i mediet. 

Medial Eigenzeit



Det är därför som det partikulära och teknologiska brottet – 
snarare än kontinuitet – betonas: ”a rupture rather than a soft 
transformation of the media-archaeological point of view, which is 
opposed to the perspective of cultural history that tends to 
privilege evolutionary continuities and soft transformations” (Ernst, 
2013).
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Mediearkeologi – enligt Wolfgang Ernst

”Ernst insists that media archaeology differs from cultural 
history” (Parikka, 2013). 
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Från ett mediearkeologiskt perspektiv är en central tanke här 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 – enligt Jussi 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)





Parikkas bok är framför allt en introduktion till det mediearkeologiska 
forskningsfältet – och tillsammans med hans editerade volym om 
Wolfgang Ernst – är det en utomordentlig insats att föra in framför 
allt tyska akademiska perspektiv på medieforskningen. 

Ett problem med Parikkas bok är 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.

Mediearkeologi – enligt Jussi Parikka



MA1 MA2



Digital mediearkeologi – ånyo i mediet



Mediearkeologi & software studies



Mediearkeologi & software studies

”The emphasis on analyzing 
software sources and processes 
(rather than interfaces) often 
distinguishes software studies from 
new media studies, which is usually 
res t r i c ted to d i scuss ions o f 
interfaces and observable effects.” 



Mediernas tid är ofta en annan; på en teknisk nivå råder ibland en 
annorlunda tidsuppfattning i mediet. Men med en digitalt 
mediearkeologisk optik förändras också uppfattningen om lagring. 
Begrepp som ”storage” och ”memory” har exempelvis en helt 
annan betydelse i en dator än i en traditionell arkivkontext.

Dataarkiveringskommittén (DAK)



Dataarkiveringskommittén (DAK)



Arbetsminnet på en dator driver dess program och processer; 
datorminnet är hela tiden satt i arbete – data läses konstant – och 
genom återkommande uppgraderingar lagras ständiga nya format. 
Äldre versioner försvinner i denna process.  

Olika lager av inskriptioner på hårddisken leder därför till att digitala 
mediers minne förutsätter konstant radering.  

Det kan låta komplicerat, men är inte speciellt svårt att förstå. I 
Apples Pages (som jag skriver i) finns till exempel fliken, ”Bläddra 
bland alla versioner”. Här listas alla de tusentals versioner av denna 
text som automatsparats – och kontinuerligt raderats – allt 
eftersom texten tagit form. 

Dataarkiveringskommittén (DAK)





Mediearkeologi & software studies

Lagring av data är med andra ord komplicerat, vilket redan DAK 
insåg.  

Men samtidens ökade digitala fokus på teknik har i så måtto 
också givit mediearkeologerna rätt; det gäller att i ökande grad 
att befinna sig i mediet – ner på kodnivå – för att förstå hur 
digitala medier fungerar, inte minst tidsmässigt. 

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



– tack.
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