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Nietzsche 1882: 

"unser Schreibzeug arbeitet mit 
an unseren Gedanken"



... medier påverkar vårt sätt att tänka ...





Mediet spelar alltid roll – the medium is the message!





digital | kultur



digital | kultur



digital | kultur



digital | kultur
A. Cultural studies

B. Medium theory



B. Medium theory

DIGITAL



B. Medium theory A. Cultural studies

DIGITAL KULTUR



Bägge dessa böcker är övergripande – 
och i viss mån repeterar Miller sådant 
som Simon skrivit om. Men det är alltid 
bra med repetion.



I Millers bok återkommer också en snarlik begrepps-arsenal som 
Manovich använder  – om än med en rad nya varianter.
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Medieanvändning med fokus på hur 
medier brukas – där de ofta inte spelar 
så stor roll om det handlar om tv, radio, 
Youtube, Twitter eller TikTok.
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> web 2.0 – användargenererat innehåll
> mash-up-culture & memes
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Web 2.0 & teknikoptimism



Michael Wesh 2007 ...
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The reason I have quoted this passage at length is because I find it fairly 
striking how all of the characterisations of the effects of television on 
society Williams lists are now ... levelled at the internet.  

In fact, many of these statements speak directly to the content of some 
chapters within this book. This highlights the point that perhaps we have 
been here before, many times.  

New technologies always breed anxiety about their consequences, and 
certainly the internet and mobile phones have bred both anxiety and 
optimism in their potential to shape the future.  

However ... it is important to realise that the internet, the web, and mobile 
digital technologies are more than just ‘technologies’, they are a set of 
social relations that incorporate the use of technologies with various results. 
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högkultur & lågkultur



Som  medieteori kännetecknas cultural studies – eller 
”kulturstudier” som exempelvis Johan Fornäs brukar 
benämna fältet – av ett återkommande fokus på reception.  

Medieanvändning och hur mediers innehåll och budskap 
uppfattas och tolkas utgör kärnan i denna teoribildning – inte 
sällan med fokus på television och olika vardagspraktiker.



I vid bemärkelse ägnar sig kulturstudier åt populärkultur. Att 
denna forskningstradition sätter fart under efterkrigstiden då 
högkulturens monopol på kulturell prestige bryts är därför 
signifikativt. 

Kulturstudier är generellt brokigt och spretigt – och 
forskningstraditionen ser sig också gärna som anti-disciplinär 
med lätt romantiska drag av att utmåla sig som en sorts 
oppositionell vetenskaplig vänsterföreteelse – med 
exempelvis Stuart Hall i rollen som akademiker-aktivist. 



Generellt, existerar det inom kulturstudier en 
ständig och återkommande risk att det specifikt 
mediala förbises.  

Givet fokus på mening och mediebruk – och där 
denna mening ofta beskrivs i språkliga (och 
litteraturvetenskapliga) termer – försvinner inte 
sällan mediet som sådant.



Samtidigt har analyser av mediala representationer 
– och inte minst den globala cirkulationen av dessa 
inom olika medie- och användarkontexter – varit 
helt centrala för kulturstudier som fokuserat på, 
säg, representation av kön eller i mer konkret 
bemärkelse hur exempelvis ”vithet” konstrueras i 
Hollywoodfilm.



Enligt Williams innefattas alla (medie)kulturer 
av dominanta, frambrytande och kvar-
dröjande element.  

Den dominanta kategorin är den som utgör 
default vid en viss tidpunkt, medan den 
frambrytande kategorin tar hänsyn till att nya 
teknologier, praktiker, meningar, värderingar 
och erfarenheter ständigt skapas. Den 
kvardröjande kategorin lyfter exempelvis 
fram att medieformer och mediebruk som en 
gång var dominanta i en kultur och trängdes 
undan – men ändå inte helt försvann.



Digital kultur syftar i regel på vad människor gör 
med digitala medier – hur de använder dem. 
Även om detta är ett helt acceptabelt sätt att 
definiera digital kultur, så innebär digital kultur 
långt mer än endast människors användning av 
digitala medier.



1964

1967



T h e m e d i u m i s t h e 
message – slogan, har 
det hävdats som lägger 
g r u n d e n t i l l d e t 
akademiska studiet av 
medier.









McLuhan menade i sin bok, Understanding Media 
(1964) att medier var en sorts ”extensions of man” – 
vilket i den svenska översättning då blev till den inte 
h e l t l y c k a d e u n d e r r u b r i k e n ” m ä n n i s k a n s 
utbyggnader”. Med medier utsträcker människan sin 
uppfattningsförmåga.



”The personal and social consequences of any medium
— that is, of any extension of ourselves—result from 
the new scale that is introduced into our affairs by each 
extension of ourselves, or by any new technology.”



heta medier  ––––––––––––––––––  svala medier

global  ––––––––––––––––––  village

auditativa  ––––––––––––––––––  taktila

medium   ––––––––––––––––––  message

öga  ––––––––––––––––––  öra

extension  ––––––––––––––––––  amputation





En återkommande fråga när det gäller 
M c L u h a n h a n d l a r o m s å k a l l a d 
teknikdeterminism, det vill säga frågan 
huruvida det är tekniken som driver 
samhällsutvecklingen – eller om den 
snarare är ett redskap som människan har 
full kontroll över.
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Fokus på mediet – snarare än användning ...
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German media theory



Kittlers grundidé är att historiens kulturer reglerats av de 
mediala (an)ordningar som präglat olika epoker. Han 
strävar efter att artikulera samtidens och det förflutnas 
m e d i a l a v i l l k o r, d e t t a g e n o m å t e r k o m m a n d e 
undersökningar av specifika mediala nedskrivningssystem 
som lagrar, bearbetar och överför kulturens data 
(information).



Det handlar alltså om hur teknologi och nya tekniska 
landvinningarna styrt (och reglerat) vårt tänkande och 
konsten som sådan, liksom dess förutsättningar och 
möjligheter.



... alla kulturens utsagor är alltid först 
mediala – därefter diskursiva ...





... att alltid uppmärksamma mediernas 
former och format ... ...



... jag vill mena att den digitala kulturen 
först och främst alltid är digital – 
mediet ska inte glömmas bort ...



mediespecifictet





Att Instagram storsatsar på video för att 
hålla jämna steg med rivalen Tiktok är 
ingen nyhet. Men videosatsningen är värd 
att titta närmare på, för den är kongenial 
m e d e t t m e r d j u p g å e n d e s k i f t e . 
Förändringen illustrerar hur sociala medier 
allt tydligare rör sig mot att vara just 
medier, snarare än nätverk. Instagram är 
inte längre ett småputtrigt flöde av 
vardagsuppdateringar från nära och kära, 
utan påminner om en interaktiv tv-tablå 
där alla program sänds samtidigt.



Från sociala medier som nätverk – till 
mediekanaler med innehåll: 

19 procent av tillfrågade svenska Tiktok-
användarna säger att de själva brukar 
lägga ut videor, och endast en fjärdedel 
säger att de chattar med folk de känner i 
appen.  

Men hela nio av tio användare anger att de 
kollar på Tiktok-klipp från personer de inte 
känner.



socialt & nätverk individuellt



Men hur uppmärksamma man hur 
mediet så att säga reglerar och 
medierar  ...





... cultural effects of software ...





https://bengrosser.com/projects/

Artist Ben Grosser focuses on the cultural, social, and political 
effects of software. How is an interface that foregrounds our friend 
count changing conceptions of friendship? Who benefits when a 
software system can register how we feel? What changes in 
democracy and society when platforms designed for growth and 
engagement become our primary window to the wider world?  

To examine questions like these, he constructs interactive 
experiences, machines, and systems that make the familiar 
unfamiliar, revealing the ways that software prescribes our behavior 
and thus, how it changes who we are.
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– tack!


