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HUMlab är en öppen och kreativ studiomiljö som 
sträcker sig över två campus och en mångfald av 
digitala plattformar – en mötesplats för digital 
humaniora, kultur och informationsteknik vid 
Umeå universitet.



http://mediehistorisktarkiv.se/



Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt 
modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, 
populärkulturens uppsving, och häftiga de batter runt 
filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att 
framstå som akut. De så kallade massmedieproble-
men turnerades ständigt i den allmänna diskussionen.

MASSMEDIEPROBLEM – MEDIESTUDIETS FORMERING handlar 
om hur den svenska medieforskningen etablerades. 
Det skedde i hög grad i ett tämligen diffust gränsland 
mellan bransch, politik och akademi – detta är en av 
bokens centrala tankar. De expanderande massmedier-
na tycktes erbjuda såväl löften som ständiga problem. 
Perioden mellan 1960 och 1980 var en tid som utmärk-
tes av en stark tilltro till politiska lösningar på olika 
samhällsproblem, och den gryende medievetenskapen 
och det offentliga utredningsväsendet kom därför tidigt 
att vävas samman. I boken fokuserar forskare ur flera 
generationer och från olika discipliner den svenska 
kunskapsproduktionen kring medier under 1960- och 
1970-talen. Historien kastar emellertid långa skuggor 
framåt i tiden; den svenska medievetenskapens för-
flutna präglar fortsatt mediestudiets formering. Om 
1960-talets medieforskning drevs fram i en tidsanda – 
artikulerad i samhällsdebatt och i samhällsstyrning av 
medier i samverkan med akademi – är frågan hur det 
egentligen är ställt numera. Går dagens medieforskning 
i takt med sin tid?
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Medierelaterade SOU:er publicerade mellan 1960 och 1980 
(sammanlagt 57 stycken, här ovan i kronologisk ordning). I 
den här boken återkommer en mängd offentliga utredningar 
som mediehistoriskt referensmaterial. De många medierelat-
erade utredningarna utgjorde, som  flera av kapitlen i boken 
visar, en motor för utvecklingen och institutionaliseringen 
av den nationella medieforskningen. 



digitalisering = medietransfer

… från kulturarvsdokument (tidning, bok, 
foto, film etc.) – till flöden av data …







Mitt forskningsintresse har inte sällan 
fokuserat på olika former av medial 
publicering/distribution – av alternativa 
och icke-legala former.



Immaterialrättigheter



Immaterialrättigheter – vilka i 
digitalt hänseende begränsar 
och stänger inne material.



mediehistorier kring att låsa fast  material



IPR
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Termen ”publicering” är i dagens digitala medielandskap ett 
plastiskt och dynamiskt begrepp som i allra högsta grad kan 
användas för att förstå ”det digitala”.  

Publicering i klassisk bemärkelse – exempelvis som regulatör av 
pliktexemplars lagen på KB –  är dock väsenskild från ”digital 
publicering”. Det finns därför fog att tala om den klassiska 
publiceringsfigurens död i en digital kontext.  

Det hindrar inte att publicering i ett slags postdigital era – där i 
princip alla medier alltid först är data/filer, och sedan möjligen 
printade objekt (eller något annat) – fortsatt är en utmärkt lins för att 
förstå det samtida informationslandskapet.

Digital publicering – av annat än böcker 







”Snickars uppmärksammar de många 
paradoxer och motsättningar som 
uppstår när akademins traditionella 
strukturer konfronterar den digitala 
erans ”hackerethos” och webbens 
b l i x t snabba pub l i ka t ions fo r mer. 
Samtidigt belyser han också de problem 
som kan uppstå då Open Access och 
meriteringssystem som modellerats på 
naturvetenskapliga mönster appliceras 
på humanioras inarbetade praktiker. 
Digitala medier och publikationsformer 
framstår här både som en katalysator för 
en förnyad akademisk praktik – och en 
våt filt som riskerar att kväva dess mest 
vitala delar.”



Min tanke var att idag turnera begreppet ”digital publicering” – 
förtått i synnerligen vid bemärkelse – från tre olika mediala 
perspektiv. De hänger alla samman med medieforskning som jag 
ägnat mig åt, eller som jag för närvarande arbetar med. 

1. Multimedial publicering & remix 
2. Illegal publicering som bevarande 
3. Publicering som explorativ och undersökande metod

Digital publicering av medier 



1. Multimedial publicering & remix
En av de mest intressanta aspekterna i samtidens nya digitala 
publiceringslandskap är möjligheten att skapa och producera 
material genom olika typer av sinnrik kombinatorik – framför allt 
genom att återanvända och koppla samman olika slags 
materialtyper och källor som befinner sig online.  

Den här fomen av multimedial publicering använder sig av det 
sammankopplade nätverket som ett slags default – dvs, på 
kodnivå kan i princip allt fås att hänga samman och bli datalogiskt 
kompatibel.





Medium =  
algorithms + a data 
structure



Medier som kod = ökat fokus på teknologi



web 2.0 som ett slags sammansatt medie-ekologi





Digitala verktyg

https://medium.com/dh-tools-for-beginners

https://medium.com/dh-tools-for-beginners






http://filmarkivforskning.se/programblad/

http://filmarkivforskning.se/programblad/


Digitala verktyg

https://medium.com/dh-tools-for-beginners

https://medium.com/dh-tools-for-beginners




Att länka samman information på webben över tid – och 
presentera detta på ett enkelt sätt. Och därtill med möjligheten att 
genom Google Docs göra detta med personer som befinner sig 
på olika platser.



https://www.youtube.com/watch?v=vAWbm4gF9lU

https://www.youtube.com/watch?v=vAWbm4gF9lU




http://scalar.usc.edu/scalar/

http://scalar.usc.edu/scalar/
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2. Illegal publicering som bevarande









Min egen artikel fokuserade bland 
annat på hur fildelning som distributiv 
strategi kan användas i många olika 
sammanhang – exemplevis inom 
biblioteks- och arkivsektorn.







Genom ett P2P-nätverk bibliotekspartners 
emellan säkerställs det insamlade materialets 
b e s t ä n d i g h e t g e n o m k r y p t o g r a fi s k a 
checksummor.  

Om en kopia är skadad på ett bibliotek kan den 
med andra ord återskapas och repareras med 
hjälp av andra distribuerade kopior.  

Lockss-systemet tillåter förvisso inte fildelning i 
traditionell bemärkelse, men sättet som 
materialets varaktighet garanteras på fungerar 
enligt en övergripande fildelningsprincip.  





Inom kyrkans egid var klosterbiblioteken ofta 
tämligen stabila institutioner, men aldrig helt 
fredade från tidens politiska intriger, våldsamheter 
och farsoter.  

Att placera två exemplar av samma avskrivna bok 
på ett och samma bibliotek var därför inte någon 
bra idé ur bevarandesynpunkt. Snarare fanns 
åtminstone en teoretisk ambition att sprida 
exemplaren till olika bibliotek för att säkerställa 
deras fortlevnad.  







Karagarga är ett mycket omfattande darknet för film med 
nästan 70 000 filmer tillgängliga online. Omkring 30 000 
användare har tillgång till detta filmarkiv världen över, 
vilket uteslutande innefattar smalare filmgenrer – populär 
Hollywoodfilm är i princip bannlyst.



Det speciella med Karagarga är att det handlar om illegal 
fildelning i synnerligen kontrollerad digital miljö; 
förhållandet mellan reciprokör (uppladdning) och 
distributör (nedladdning) är exempelvis strikt reglerat.  

Att bli inbjuden är heller inte det enklaste, och väl i 
filmarkivet måste användare alltså ta ansvar för samlingen 
och även ladda upp material för att behålla en hög så 
kallade ratio.  
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3. Publicering som explorativ och undersökande metod







Projektet syftar till att undersöka såväl 
effekter, utmaningar som konsekvenser av 
strömmande musikarv för minnessektorn. 
Sömlös musiktillgång har exempelvis lett 
till alternativa användarmönster, nya 
former av engagemang och popularisering 
av äldre musikaliska former på ett sätt som 
kulturarvsinstitutioner aldrig kan utmana. 
 









Vad händer egentligen inuti den svarta lådan som alla 
strömningstjänster idag de facto är?





… det är alltså inte ett forskningsprojekt om musiklyssande – 
snarare hur strömningstjänster som Spotify reglerar lyssnade samt 
hur musik kontinuerligt ”publiceras” genom musikfilernas färd i 
nätverket …



Projektet vilar på en mycket speciellt utformad 
forskn ingsmetod ik , där u tgångspunkten ä r 
upprättande av ett icke-kommersiellt skivbolag (i 
forskningssyfte) – alternativt olika former av 
egenproducerad musik.  

Det är alltså publikations- och distributionsprocessen 
som intresserar oss: från skapelse över aggregation till 
uppspelning.  



Grundtanken är att digitalisering 
och publicering av medieobjekt 
f ö r ä n d r a t h u r d e b ö r 
konceptualiseras, analyseras och 
förstås med utgångspunkt i de 
s p å r a v i n f o r m a t i o n o c h 
betydande mängder data som 
m u s i k fi l e r s t ä n d i g t o c h 
oupphörligen lämnar i olika 
nätverk – från studiet av statiska 
musikartefakter till ökat fokus på 
dynamiskt aktiva filer med ett 
slags inherent information om 
b r e d b a n d s i n f r a s t r u k t u r , 
fildistribution och aggregation, 
användarpraktiker, ́klick ́-frekvens, 
sociala spellistor, delning och 
upprepning. 
 



SpotyBot



En bot är kort dataprogram som konstruerats 
för att automatiskt genomföra operationer. En 
bot kan antingen vara förprogrammerad att 
utföra vissa enkla uppdrag enligt ett givet 
mönster, eller ha programmerats att reagera 
på förändringar i sin omgivning.







SpotyBot spelar FruKost 35 sekunder—repetera n gånger. 800 spelningar.



SpotyBot spelar FruKost 2 200 gånger—inkomst $ 0.12.



AbbaBot



Frågeställning: är det möjligt att manipulera 
Spotifys uppspelningssystem?  

Om ja, vad händer egentl igen med 
ekonomin kring strömmande medietjänster 
när det är möjligt att på datalogisk väg 
konstruera både artificiell musik (som 
FruKost) och bottar som spelar upp denna? 
Här finns alltså potentiellt nästan inga 
mänskliga subjekt alls inblandade …



Test 1 
> AbbaBot plays Fru Kost: ”Avplock” for 25 seconds – repeat 100 times. 
> AbbaBot plays Fru Kost: ”Avplock” for 35 seconds – repeat 100 times. 
> AbbaBot plays Fru Kost: ”Avplock” for 35 seconds – repeat 1000 times. 
> AbbaBot plays Fru Kost: ”Avplock” for 35 seconds – repeat n times … 

Test 2 
> AbbaBot plays ”Dancing Queen” for 25 seconds – repeat 100 times. 
> AbbaBot plays ”Dancing Queen” for 35 seconds – repeat 100 times. 
> AbbaBot plays ”Dancing Queen” for 35 seconds – repeat 1000 times. 
> AbbaBot plays ”Dancing Queen” for 35 seconds – repeat n times … 

Test 3 
> 10 AbbaBots plays ”Dancing Queen” for 25 seconds – repeat 100 times. 
> 100 AbbaBots plays ”Dancing Queen” for 35 seconds – repeat 100 times. 
> 1.000 AbbaBots plays ”Dancing Queen” for 35 seconds – repeat 1.000 times.













Publicering som manipulation

Den senaste utvecklingen på området handlar om sociala bots som 
i allt högre grad kan härma mänsklig kommunikation. Silicon 
Valley-företaget Pacific Social Architecting Corporation har 
exempelvis inriktat sig på att skapa sociala bots i form av 
”automatiserat trovärdiga identiteter på sociala medieplattformar 
som interagerar, uppmuntrar och provocerar gemenskaper mot vissa 
beteenden.”  

Dessa bots publicerar bara meddelande på dagtid, de delar 
fotografier och använder nätlingo. Vid en första anblick är de svåra 
att skilja från mänskliga subjekt. Den här typen av ”publicering” kan 
såtillvida betraktas som en allt mer bekymmersam komponent i en 
tilltagande automatiserad digital offentlighet.



– tack.

www.pellesnickars.se


