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medier & datorer –  
parallell historisk utveckling



Digitaliseringens och datoriseringens förflutna är en 
mediehistoria med många olika utvecklingslinjer som 
inbegriper både maskiner, tekniker, publiker och 
skiftande användningsområden.













Telegrafi betyder fjärrskrift, av grekiskans têle och 
gráfein. Ordet kom i bruk i slutet av 1700-talet. Som 
fenomen är företeelsen betydligt äldre.  

Med akustisk telegrafi kan avses till exempel så 
kallade roplinjer i det gamla Babylonien eller 
signalering med trummor.  

Även optisk telegrafi har en lång historia i form av till 
exempel vårdkasar, röksignaler och flaggor. 



D e t h a n d l a d e o m m a s t e r m e d 
semaforliknande vingar, vilka kunde 
vinklas i fasta lägen. 



Abraham Niclas Edelcrantz optiska telegraf 
var inte bara digital utan binär – det bestod 
av luckor som antingen var öppna (noll) eller 
stängda (ett).  

Med hjälp av en kod kunde sedan de 
mottagna sifferkombinationerna tolkas.  

Edelcrantzska telegraflinjer utmed ostkusten 
kom till praktisk användning vid kriget mot 
Ryssland under 1808. 





Ett sätt att förstå vad digitalisering handlar 
om är att jämföra med termen analog. 
Analog elektronik arbetar med kontinuerliga 
signaler, men det gör inte digital teknik.  

Digital elektronik använder istället så kallade 
diskreta spänningsnivåer, oftast i binär form, 
det vill säga tydligt separerade värden i form 
av ettor och nollor.  

Sådana värden kallas diskreta eftersom de är 
strikt åtskilda från varandra. Information i 
analog form har alltid en sorts mellanlägen, 
medan digital information sparas som hela tal 
med en bestämd noggrannhet. 



Manovich trycker kring millenieskiftet 2000 på olika 
digitala utvecklingslinjer bakåt för att förstå ”new 
media” – dvs, en analysmodell som inte blickar 
framåt.

Medier & datorer – parallella historier



Utgångspunkten tas i 1830-talet hos Daguerre 
(fotografi) och Babbage (Analytical engine) för att 
skissera den mediala och datalogiska utvecklingen 
vilka löper parallellt fram till cirka 1970 – varefter de 
alltmer glider samman.  

Datorn f ramstår däref ter a l l tmer som et t 
universalmedium med förmåga att simulera alla 
andra medieformer.

Medier & datorer – parallella historier







medier som apparater  
vs 

medier som innehåll





räkneapparater



Babbages ofullbordade analysmaskin var tänkt 
som en automatisk-mekanisk räknemaskin som 
skulle matas och programstyras med hålkort. 
Med föregångare i hålkortsstyrda vävstolar från 
tidigt 1800-tal antyder den en djup historia 
kopplad till datamaskinens gradvisa framväxt.  



Hålkortets historia – det vill säga, en styv perforerad 
kartongbit använd som datamedium – brukar annars ta 
sin utgångspunkt i den amerikanske ingenjören Herman 
Hollerith.  

Genom att lagra information på kodade, hålslagna 
papperskort, hade han på 1880-talet börjat med att 
konstruera så kallade hålkortsmaskiner, vilka bland annat 
kom till praktisk användning i 1890 års amerikanska 
folkräkning. 







datorns födelse





I ”On Computable Numbers” formulerar 
Turing den teoretiska grunden för all 
modern datateknik – i form av en hypotes. 
Turings bidrag till matematikens teori är, i 
korthet, en kombination av mekanik och 
talteori – ”shockingly industrial”, enligt 
samtidens Cambridgematematiker. 



I artikeln definierade han en abstrakt maskin, 
senare kallad Turingmaskin, som han 
f ö r m o d a d e k u n d e u t f ö r a v a r j e 
räkneoperation som en människa eller en 
maskin var kapabel att hitta på.



Turing tänkte sig en helt abstrakt maskin – Turingmaskinen – vars låda 
kunde läsa och skriva på en tänkt remsa indelad i rutor. I varje ruta 
skrevs antingen 1 eller 0, eller så kunde rutan förbli blank. 
Turingmaskinen var alltså helt rudimentär, men utgjorde likafullt 
prototypen för den moderna datorn. 





”It is not altogether unreasonable 
to describe digital computers as 
brains […] I think it is probable for 
instance that at the end of the 
century it will be possible to 
programme a machine to answer 
questions in such a way that it will 
be extremely difficult to guess 
whether the answers are being 
given by a man or by the 
machine.” 

BBC-föredrag 1951, ”Can Digital 
Computers Think?”



Chatbots – som ELIZA (1966) "one of 
the first programs capable of 
attempting the Turing test."

"Completely Automated Public 
Turing test to tell Computers and 
Humans Apart"

––– > 

https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test


"ELIZA is a natural language conversation program described by 
Joseph Weizenbaum in January 1966. It features the dialog between 
a human user and a computer program representing a mock 
Rogerian psychotherapist."

Den österrikiske konstnären Norbert Landsteiner har återskapat ELIZA.



https://www.masswerk.at/eliza/

https://www.masswerk.at/eliza/




Claude Shannon

Shannon betraktas ofta som en genial och 
egensinnig datapionjär. Som elektronikstudent 
under 1930-talet var han bland annat assistent 
åt Vannevar Bush på MIT där han och andra 
konstruerade en analog, mekanisk dator. 



Claude Shannon

Det var också då Shannon skrev magister-
uppsatsen, ”A Symbolic Analysis of Relay and 
Switching Circuits” (1937), i vilken han 
kombinerade boolsk algebra med rigorös 
elektronisk logik, ett koncept som alltsedan 
dess ligger till grund för det mesta inom 
elektronisk datadesign. Studentuppsatsen 
omtalas ibland som den viktigaste och kanske 
mest berömda under hela 1900-talet.





Shannon började under andra världskriget att 
använda termen bit – en förkortning för binary 
digit – som informativ måttenhet.  

I Shannons tappning blev en bit till en enhet för den 
information som ett utfall av en slumpmässig 
händelse genererade: ”a unit for measuring 
information”. 





Shannon lanserade i sin uppsats ett strikt ingenjörsmässigt synsätt på 
information. Han brydde sig inte ett dugg om vad den information han 
mätte egentligen betydde, eller vad den hade för kulturell innebörd. 
Sådana variabler försvårade nämligen undersökningens exakthet.  

”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.” 

















Utvecklandet av så kallad von-Neumann-
arkitektur i form av en modell för hur en dator 
praktiskt fungerar – till skillnad från Turings 
hypotetiska maskin – som under nästan ett 
halvt sekel utgjorde grunden för a l l 
datarkitektur.  

D a t o r n s k u l l e f ö r d e t f ö r s t a v a r a 
programmeringsbar, inte hårdkodad som 
tidigare via fysiska kopplingar och reläer. För 
det andra skulle data och program båda 
lagras i datorns minne – för att kunna 
återanvändas i olika sammanhang för olika 
uppgifter.

John von Neumann





På ett generellt plan har det funnits tre sätt att 
beskriva informationssamhällets framväxt, och 
datorns eller datoriseringens historia.  

För det första existerar det en teknisk och 
vetenskaplig berättelse kring vakuumrör, reläer och 
transistorer – vilken sedermera uppgraderas till att 
handla mer om mjukvara och algoritmer.  



Långt mer populär är datorns ekonomiska historia; en 
berättelse om rikedom och förmögenheter som vinns 
– och förloras – med försäljning och marknadsföring 
av datorn och dess programvara som ständig 
ledstjärna.





Slutligen finns det en mer visionär datorhistoria med 
fokus på innovationer och datalogiskt nytänk, ett 
slags datorns idéhistoria.





datorn & nätverket

















Den digitala utvecklingen ses oftast som 
blixtsnabb – samtidigt har datorn varit ett 
tämligen trögt medium, som funnits alltsedan 
1940-talet.



I ett övergripande mediehistoriskt perspektiv har 
datorer ompro-grammerats från att vara 
siffermaskiner som processar data – till att bli 
kreativa verktyg för hur data gestaltas. 



Icke desto mindre har datorn alltid betraktats 
som ett framtidsmedium – vilket också gäller 
vår samtida diskurs kring digitalisering, vilken i 
regel beskrivs som en framtidsbildande teknik.
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1996



> atoms & bits

1996



> atoms & bits
> datorn som multimediemaskin

1996



> atoms & bits
> datorn som multimediemaskin
> en sorts sociala medier

1996



... computers [will] filter, sort, prioritize, and 
manage multimedia on our behalf ... as if The New 
York Times were publishing a single newspaper 
tailored to your interests ...

Being digital will change the nature of mass media 
from a process of pushing bits at people to one of 
allowing people (or their computers) to pull at 
them ...



Apple iMac G3 (1998)











– tack!


