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Digitalisering ...



Inom kulturarvssektorn – eller ABM (arkiv, 
bibliotek, museer) – skiljer man mellan (A.) 
digitaliserat (äldre) material och (B.) insamlade 
filer, born digital ... webbsidor, sociala medier, 
digitala tidningar etcetera.











Att digitalisera äldre material – text, 
fotografi, ljud eller rörlig bild – innebär 
alltid en sorts medietransfer där en 
mediespecifictet byts ut mot en annan ...



mediespecifictet











Tekniska Museet 6r 1963 

dosa till grammofon .Polyphon., tva fodral av kartong med plast-
band som vid lamplig gnidning som tal aterger .Tag Wademecum., 
diverse aldre elektriska glodlampor, bl.a. en >Tope. fran Holland. —
AB Volvo, Skovdeverken: automobilmotor typ B 18 for personbilar 
»Volvo., med tillverkningsnr 1 000 000 av alla fran Skovdeverken 
(tidigare Skovde Mekaniska Verkstad och AB Pentaverken) levere-
rade motorer. — VVS-massan 1963 genom Mobelarkitekt Rollen-
hagen: skorstensror av svartplat med ventilatorhuv, typisk for taken 
pa hogre hus i svenska stader annu under 193o-talet. — Maskinist 
Birger Ahman, Uppsala: stOrre bordsgrammofon, »His Master's 
Voice., med fallbart solfjadermembran (enligt Gaumont, patent om-
kring 1923), som ljuddosa och automatiskt stopp, natstromsdriven 
radiomottagare omkring ar 1929, och separat hogtalare bada av Phi-
lips fabrikat. — Revisor M. Oberg: hopfallbar meterstock med ska-
lor i mm, gamla och nya (decimal-) turn, sannolikt svensk tillverk-
ning, och hopfallbar alnstock med skalor for engelska turn, svenska 
gamla och nya turn samt mm, engelsk tillverkning omkring ar 1900. 
— Kamrer L. cidman, Nasbypark: stereokamera, .Mars., tyskt fabri-
kat fran 189o-talets borjan, ridaslutare, .Thornton & Pickard., fran 
England, troligen ar 1892, newtonsokare av tyskt fabrikat, slutare 
for moment- eller tidexponering, driven av gummisnodd, fran J. Lan-
caster & Son, Birmingham, omkring ar 189o, samt automatisk utlo-
sare »Autoknips., fran Schweiz omkring ar 1915. — Herr C.-E. Os-
terlind, Lidingo: miniatyrsockertopp, julgransprydnad fran seklets 
borjan, reklam for Tanto Sockerbruk i Stockholm. 

Bland de fa foremal museet kunnat inkopa ar en pa auktion in-
ropad modell av trippelexpansionsmaskin med G. Flodmans slidregle-
ring, som fanns pa manga mindre angbatar i lokal kustfart under 
seklets borjan. 
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Från arkivdriven humanistisk forskning – till 
d a t a d r i v e n i t a k t m e d a t t k u l t u r a r v e t 
digaitaliserats. De arkiv som digitalisering 
resulterar i är nämligen annorlunda än traditionella 
arkiv eftersom alla filer besitter inherent data som 
kan analyseras på nya och annorlunda sätt. Inte 
minst är sådan data beräkningsbar.



Men den föränderliga medie-
t r a n s f e r s o m d a g e n s 
digitalisering ger upphov till är 
samtidigt inte någon nyhet – 
snarare har den en mycket lång 
historia.









media studies > software studies



”The emphasis on analyz ing 
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.” 









Inom medie- och kommunikationsvetenskap är det  
– lätt paradoxalt – vanligt att själva mediet som 
sådant inte beaktas. Ämnet handlar inte sällan om 
representation av X i mediet Y – utan att själva 
medieringen står i centrum.





Mediet spelar alltid roll – the medium is the message!







Nya mediers principer år 
2001 – det vill säga vad vi 
idag skulle kalla för digitala 
mediers principer.



Nya mediers principer: 

1. Numerical representation (matematiska & numeriska). 

2. Modularity – modulära medieobjekt. 

3. Automation – automatisering & programmerbarhet. 

4. Variability – variabilitet (i olika kopior). 

5. Transcoding – transkodning (i olika format).



1. Numerical representation (matematiska & numeriska).



1. Numerical representation (matematiska & numeriska).

Från text till binära tal:



01100110 01101001 01110110 01100101 
00100000 01110000 01110010 01101001 
01101110 01100011 01101001 01110000 
01101100 01100101 01110011 00100000 
01101111 01100110 00100000 01101110 
01100101 01110111 00100000 01101101 
01100101 01100100 01101001 01100001







Maskinkod (även kallat maskinspråk, binärkod eller 
native code) är det "språk" en processor direkt 
förstår och klarar att exekvera. Varje processortyp 
har sin särskilda maskinkod som är ett uttryck för 
dess instruktions-uppsättning. 



Ett datorprogram i något programspråk (den s.k. 
källkoden) kan antingen direkt tolkas och utföras 
via en interpretator eller översättas med en 
kompilator till maskinkod som i sin tur direkt kan 
köras, något som normalt ger bättre prestanda.



2. Modularity – modulära medieobjekt.

Digitala medier består av olika delar – en sorts 
moduler – som kan kombineras i oändlighet. Men 
som likväl behåller sin specificitet.



> använd era datorer – och gå till lu.se



> använd era datorer – och gå till lu.se





3. Automation – automatisering & programmerbarhet.



3. Automation – automatisering & programmerbarhet.

Digitala medieobjekt kan enkelt kopieras och 
flerfaldigas – eller per automatik kontrolleras / 
föreslå ...





filters & layers



4. Variability – variabilitet (i olika kopior).



4. Variability – variabilitet (i olika kopior).

Digitala medieobjekt existerar i en rad olika 
varianter på datorn samtidigt ...









versionshistorik



5. Transcoding – transkodning (i olika format).

Digitala medieobjekt kan enkelt kodas om till 
andra format – ibland med förändrad medie-
specificitet.





Photoshop som exempel ...



De principer för nya medier som 
Manovich ställer upp ska inte förstås som 
absoluta – men de uppmärksammar hur 
digitala medier är annorlunda jämfört 
med analoga medier.



Inte minst har digitala medier inneburit en 
ny typ av relation mellan exempelvis bild, 
representation och verklighet ...





vad är en digital bild?



lossy compression





W h i l e a n a n a l o g u e 
photograph is the result of 
light hitting a film negative, 
which is then printed on 
photo paper, along with any 
number of other instances of 
contact and touch, a digital 
photograph is fundamentally 
mathematical.  



deep fake











archives & algorithms



automatisk pixelanalys









Video Reuse Detector



Pixelanalys via så kallade neurala nätverk. 









The resolution of the photograph – and the colours it 
uses – are based on the technical capabilities built into 
your phone’s camera, its display, and the software that 
determines sampling rate and how the camera identifies 
and encodes colour, algorithmically shaping the image 
through mathematical formulas.  

So, a picture on your phone is a numerical 
representation rather than an indexical one. It’s closer to 
a symbol or icon than an index.  



Semiotik (teckenlära) & Charles Sanders Peirce:  
"symbol/index/icon triad"



! ! !



Tisdag 6/9 textseminarium 2 (A & B):  

C a m i l l a H e r m a n s s o n , " D o n n a H a r a w a y : E t t 
cyborgmanifest", Medievetenskapens idétraditioner (red.) 
Stina Bengtsson, Staffan Ericson & Fredrik Stiernstedt 
(Lund: Studentlitteratur, 2020).  

Donna Harraway, "A manifesto for cyborgs", The Haraway 
reader (London: Routledge, 2004).







– tack!


