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Digitalisering ses numera ofta som en 
betydande samhällsförändring i stil med 
de senaste årtiondenas globalisering eller 
individualisering – för att inte tala om 
tidigare perioder av modernisering eller 
urbanisering.  



Inom medieforskningen förs en 
snarlik diskussion kring så kallad 
medialisering – det vill säga att 
m e d i e r m e d t i l l t a g a n d e 
intensitet påverkar samhällets 
och kulturens olika områden. 



Även medialiseringen betraktas som en moderni-
seringsprocess – och digitalisering har i den 
meningen accentuerat en långt tidigare 
påbörjad medialiseringsprocess. 















Medialiseringsprocessen har under de senaste två decennierna 
påskyndats genom datorn som multimedium – vilken som bekant 
kan simulera alla andra medieformer (text, ljud, bild, video).





Digitaliseringen är en framtidspräglande teknik.









1. Digitalisering – en teknologisk moderniseringsprocess? 

Om digitaliseringen är en framtidspräglande teknik – ja, då är den 
det mellan hopp och förtvivlan. Tekniken både lockar och 
hotar.





Digitaliseringens dubbelhet



För mindre en ett år sedan överlämnade Medieutredningen sitt 
slutbetänkade till kulturministern. Ett nytt mediestöd föreslogs – 
och principiellt kan slutbetänkadet sammanfattas med att staten 
och samhället i demokratins namn måste skydda sina 
massmedier från digitaliseringens framfart.
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Digitaliseringens dubbelhet

Några månader senare var det dags för andra ministrar att ge sin 
syn på hur samma tekniska utveckling och digitalisering inneburit 
förändringar i arbetslivet och samhället – men nu från ett 
diametralt motsatt perspektiv.  

Regeringen beslutade nämligen i mars 2017 att förtydliga och 
förstärka läroplaner för grundskola och gymnasieskola med 
fokus på ökad digital kompetens. Elever framstår som alltmer 
sårbara och utsatta för exempelvis falska nyheter; de måste 
därför skyddas från medierna. 



… samhället i demokratins namn måste skydda sina massmedier 
från digitaliseringens framfart

Digitaliseringens dubbelhet

… medborgarna är utsatta – de måste därför skyddas från 
medierna. 
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1. Digitalisering – en teknologisk moderniseringsprocess?





”När vi började, för 17 år sedan, använde bara varannan svensk 
internet. I dag är internet en stor del av så gott som alla svenskars 
vardag, såväl fritid som arbete, studier och myndighetskontakter. 
Dagens unga har aldrig levt utan internet och även för oss som 
var med tidigare kan det vara svårt att tänka sig hur vi skötte 
allting före internet.” 

SOI 2017
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SOI 2017

… hur många läser arbetsrelaterad e-post på semestern?



SOI 2017



SOI 2017



SOI 2017 är en mycket intresant undersökning – men man bör 
notera att den inte är digital . Det är inte faktisk 
internetanvändning som undersöks – utan självuppskattad 
sådan. ”Svenskarna och internet är upplagd efter en så kallad 
revolving panel design. Det innebär att grunden utgörs av en 
panel av människor” som telefonintervjuas år efter år.
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Det framstår därför som ytterligare en av digitaliseringens 
paradoxer att den inte än kan vetenskapligt undersökas på sina 
egna mediala villkor.
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Bilder från Nyköping (Svenska Bio, 1909)



3. Internet – en grå stumfilm? 

För mer än hundra år sedan var filmmediets potential lika 
uppenbar som internets kapacitet är idag. Men resultaten då – 
liksom kanske nu – var bokstavligen tämligen bleka.



Det är under tiotalet som filmen gradvis byter skepnad från 
regionalt marknadsnöje och urban attraktionskultur till 
kulturindustriell produkt och kulturellt accepterad konstart. Även 
internet kommer under nuvarande decennium att förändra sig 
som kommunikationsform. 

3. Internet – en grå stumfilm? 

För mer än hundra år sedan var filmmediets potential lika 
uppenbar som internets kapacitet är idag. Men resultaten då – 
liksom kanske nu – var bokstavligen tämligen bleka.



… Internet förändrar allt …







Om föreställningar om internet som en evig kommunikationsform.



”While ’the Internet’ might disrupt everything, it 
itself should never be disrupted. It's here to stay—
and we'd better work around it. […]  

Perhaps we can't imagine life after ’the Internet’ 
because we don't think that ’the Internet’ is going 
anywhere. If the public debate is any indication, the 
finality of ’the Internet’—the belief that it's the 
ultimate technology and the ultimate network—has 
been widely accepted.  

It's Silicon Valley's own version of the end of 
history.”



Det är som om IT inte skulle ha en historia – eller 
omvänt som om nätet skulle ha evigt liv. Men alla 
medier har en historia och även internet som 
kommunikationsform kommer naturligtvis att 
förändras, utmanövreras – för att till sist försvinna.



Internet  R.I.P.
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digitalisering





Humanistisk forskning arbetar i ökande grad med dokument 
som data – inom exempelvis digital humaniora där stora 
kulturella dataset analyseras.





”Allt som kan digitaliseras, kommer 
att digitaliseras – framför allt eftersom 
tekniken gör det möjligt.”  



Jag hävdade också att vi behöver öka 
våra kunskaper om digitaliseringens 
möjligheter och tillkortakommanden – 
det ”behövs mer teknikkrit iska 
perspektiv med humanvetenskapliga 
förtecken” – varför det är utmärkt 
med en konferens om just kultur och 
digitalisering.  



Digitaliseringen är en framtidspräglande teknik. 
Dess möjligheter gör somligt möjligt – men 
förhindrar annat.  



– tack!

www.pellesnickars.se


