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Förord 
Den 18–19 augusti 2011 bjöd Riksbankens Jubileumsfond (RJ) in till ett symposium om 
medialisering i kultur, politik, vardagsliv och forskning. Till vår glädje blev gensvaret mycket 
starkt. Deltagarna kom från hela Norden, de representerade olika discipliner, och några hade 
rent av egna, praktiska erfarenheter av vad medialiseringen kan innebära professionellt och 
privat. Under de båda dagarna diskuterades medialisering som begrepp och realitet. Mest 
slående är att mediernas inflytande verkar öka på alla livs- och samhällsområden. Politikens 
medialisering och medielogik har ju redan uppmärksammats i flera vetenskapliga studier, 
och intresset för till exempel vetenskapens medierelationer tilltar. Men, och detta framhölls 
i flera av inläggen, det nya är att medierna alltmer griper in i villkoren för – vanliga – 
människors vardagsliv. Medborgare och medmänniskor blir medskapare i utvecklingen 
genom att bidra till de mer eller mindre sociala medier som är en del av vår tillvaro! 
Företeelsen medialisering förenar således olika vetenskapsområden. Den engagerar inte 
enbart forskare utan lika mycket allmänheten och dess valda företrädare, liksom aktörer 
inom medier och kultur. Det handlar om ett samhällsfenomen som påverkar grundvalarna 
för våra liv.  

Forskningsläget blev givetvis ordentligt genomlyst under symposiet. Särskilt inom samhälls-
vetenskapen står medie- och kommunikationsvetenskapen stark, och nordiska forskare intar 
med rätta framskjutna positioner. Likafullt påvisades under symposiet en rad vetenskapliga 
luckor, behov av och möjligheter till ny forskning. Fler humanister och samhällsvetare borde 
bidra, och ökat samarbete mellan olika specialiteter skulle kunna flytta fram humanisterna 
och samhällsvetarnas positioner. De är experter på att studera och tolka mediernas förän-
derliga samspel med andra samhälls- och kulturområden. Nutidsinriktning behöver komplet-
teras med historiska perspektiv. Breddning, nya vetenskapliga konstellationer och ökat 
internationellt samarbete, inte minst nordiskt: kanske finns där vägar till bättre förståelse av 
fenomenet medialisering! 

Inom RJ går arbetet med resultaten från symposiet vidare. RJ har tidigare och med framgång 
inrättat så kallade områdesgrupper för att under några år bidra till att forskningsområden 
kan förstärkas, förnyas och vidareutvecklas. I områdesgrupper har vi på ett fruktbart sätt 
kunnat föra samman akademiker och praktiker. Vi ska nu ingående pröva om områdesgrup-
pen är modell även för att utveckla forskningen om medialisering.  

Professor Johan Fornäs ursprungligen väckte tanken om att medialisering skulle kunna vara 
ett område för RJ att uppmärksamma. Doktoranden Anne Kaun bidrog bland annat med en 
viktig begreppsanalys, som visar vilket föränderligt och undflyende begrepp medialisering är. 
Från RJ har forskningssekreteraren Maria Wikse engagerat medverkat till att symposiepla-
nerna kunde förverkligas. Min tacksamhet går i första hand till er tre! Men det är klart, utan 
alla er symposiedeltagare – som generöst ställde upp med er tid samtidigt som sensomma-
ren utomhus var som vackrast - utan er hade symposiet inte blivit den fullträff som det blev! 

Göran Blomqvist 

Vd i Riksbankens Jubileumsfond 
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Medialisering: Introduktion 

Johan Fornäs 

 

 

 

”Medialisering av kultur, politik, vardag och forskning” var rubriken för ett av Riksbankens 
Jubileumsfond finansierat symposium på Hotell Skeppsholmen i Stockholm 18-19 augusti 
2011. Där möttes trettio deltagare för en idégivande diskussion av ett aktuellt tema i sam-
hällsdebatten. Förutom forskare från en lång rad humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnesområden medverkade också företrädare för politik, medier och kulturliv. Syftet var att 
pröva medialiseringstemats bärkraft och inventera dess huvudfrågor. Symposiet hade förbe-
retts genom en områdesöversikt skriven av Anne Kaun, och ett tiotal av de medverkande 
hade också förberett inspirerande inledningar.  

Evenemanget och tematiken var i högsta grad tvärvetenskapligt präglade, men när resultatet 
nu publiceras är det naturligt att göra detta inom ramen för serien ”Mediestudier vid Söder-
törns högskola”, eftersom texten förtjänar att ingå i en vetenskaplig serie vid ett akademiskt 
lärosäte, band alla discipliner är medieämnet den mest passande hamnen, och Anne Kaun 
och jag som redigerat skriften därtill arbetar inom detta ämne vid Södertörns högskola. Jag 
passar samtidigt på att varmt tacka henne för gott samarbete och en förnämlig kunskaps-
översikt. Vi tackar också Riksbankens Jubileumsfond och dess VD Göran Blomqvist för stöd 
och intresse i dessa frågor, Maria Wikse och Helena Berg för erfarna råd och trygg administ-
rativ uppbackning, samtliga symposiedeltagare för deras entusiasmerande medverkan, och 
alla andra som på olika sätt bidragit till att förverkliga detta initiativ.  

Här ska några bakgrundstankar presenteras, följt av områdesöversikten, inledningarna, en 
diskussionssammanfattning samt några slutsatser och förslag i punktform. 

Ett aktuellt tema 
Det går ett spöke genom världen. En intensifierad ”medialiseringsprocess” tycks prägla det 
senmoderna samhället. På alla livs- och samhällsområden framträder kommunikationsmedi-
ernas omfång, närvaro och inflytande som allt påtagligare. Det vore en överdrift att påstå att 
allt fast därmed förflyktigas, men nog anas i flera avseenden en därmed accelererande 
gränsöverskridande rörlighet, på gott och ont. I ett historiskt perspektiv förefaller det otve-
tydigt växa fram ett ständigt vidgat spektrum av allt mer förfinade kommunikationstekniker 
för att förmedla ord, bilder och musik av vitt skilda slag, och dessa antas på allt mer avgö-
rande sätt också påverka kulturens, politikens, vardagslivets och forskningens processer. 

På alla kulturområden ändrar mediernas närvaro spelreglerna för estetiskt skapande, sprid-
ning och användning av ljud, bilder och texter. Medialiseringen påverkar i högsta grad läsan-
det, bokbranschen och skolan, lyssnandet och musikindustrin, teatern, filmen och hela den 
visuella kulturen inom både konst och populärkultur. På politikens område förefaller makt ha 
förskjutits från organisationer och rörelser till den tredje statsmaktens journalistiska medie-
logik. Djupt in i vardagslivets skapande av mening, identitet och sociala relationer har till-
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gången till allt mer närgångna och finkalibrerade medieteknologier påverkat livsvillkoren. 
Därtill är medieväxten inte bara något det forskas om utan också något som direkt påverkar 
forskningen själv, från open access till behovet att legitimera vetenskapens nytta i den medi-
ala offentligheten.  

Det går lätt att finna belägg för detta på alla möjliga områden. Ordet ”medialisering” har 
kanske ännu inte lika stor spridning som ”modernisering” eller ”globalisering”, men implicit 
är begreppet tydligt närvarande i väldigt många sammanhang där mediernas roller proble-
matiseras. Medialisering förefaller utan tvekan vara ett starkt huvudtema i de senaste årens 
samhällsutveckling. Samtidigt florerar många förenklade föreställningar om vad detta inne-
bär. Här finns ett starkt behov av klargörande distinktioner i tvärvetenskaplig samverkan. 
Medan några ser medierna som demokratins tredje statsmakt, som civilsamhällets kitt eller 
den medborgerliga frihetens säte, så oroas andra över den gemensamma offentlighetens 
förfall i förflackande fördumning. Ibland tycks medieåldern ha revolutionerat historien totalt, 
andra gånger ses medierna bara som förstorande redskap för processer med mycket djupare 
rötter. Samtidigt som det ofta verkar självklart att medierna fått allt mer ökande makt och 
betydelse i samhället är det långtifrån självklart vad detta egentligen innebär. 

Vid närmare eftertanke råder en viss begreppslig oklarhet om vad man egentligen över hu-
vud taget ska mena med ”medialisering”. Det har funnits en kvardröjande glidning mellan 
”mediering” och ”medialisering”, även om de flesta så småningom tycks ha enats om att 
reservera den senare termen för en längre historisk process medan den förra får stå för för-
medlingssammanhang i allmänhet. Begreppets historiska utveckling är ännu ofullständigt 
tecknad, vilket försvåras av en osamtidighet mellan olika länder och språkområden. Anne 
Kauns områdesöversikt (i denna rapport) ger en tydlig bild av komplexiteten när tyskt, brit-
tiskt och nordiskt jämförs, och det vore spännande att också se hur tematiken har berörts i 
andra regioner och världsdelar. Hur ser medialiseringstematiken egentligen ut och hur har 
den växt fram inom olika länder och forskningsområden? Men det finns också stora och svå-
ra innehållsliga frågor att ställa. 

1. Om? 
Man kan för det första fråga sig om eller åtminstone i vilka mer exakta avseenden det fak-
tiskt försiggår en medialiseringsprocess? Visst växer antalet medier, men det är inte helt 
uppenbart att kvantitet och kvalitet (omfång och betydelse) följs åt. Mediebruket löper ju 
ofta parallellt med andra aktiviteter: det ersätter sällan annat utan överlagras och integreras 
i andra sociala och kulturella processer. Facebook och Twitter har ju trots allt inte ersatt vik-
ten av ansikte-mot-ansikte-möten på torg och gator eller i privata miljöer, samtidigt som 
mediehistoriker understrukit att det även långt tidigare funnits viktiga medieformer som 
exempelvis flygblad, pamfletter, affischer och graffiti. Samspelet mellan medieringar och 
levande möten kännetecknade de franska och ryska revolutionerna för två- respektive ett-
hundra år sedan lika väl som den arabiska våren 2011. Människors kunskaper om det främ-
mande (i rum eller tid) har alltid varit beroende av någon form av mediering, och mängden 
tillgängliga medier ökar inte automatiskt deras betydelse eller makt. Tänk på Bibelns roll för 
medeltidsmänniskornas världsbild jämfört med de mångfaldiga och inbördes motsägelsefulla 
texter vi idag har tillgång till. Att mängden kanaler multiplicerats behöver inte öka TV:s roll i 
människors liv, utan kan lika gärna bidra till att avdramatisera och avmystifiera mediet.  
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Nya medieformer breder ju aldrig enkelt ut sig som telefonstolpar i ett förut medielöst land-
skap. I stället placerar de in sig i nätverk av äldre medier som de både härmar, söker förbätt-
ra och kontrastera emot. Som Bolter och Grusin (1999) uttryckt det pågår en ständig 
”remediering”, där nya medier i sig tar upp element av sina föregångare för att på olika sätt 
omvandla dem. Därmed sätter medialiseringen också igång ett dialektiskt samspel mellan 
omedelbarhet (”immediacy”, som står för ett slags innehållsinriktad realitetseffekt som sö-
ker göra teknologin till ett osynligt fönster som gör det medierade ”verkligt” och skapar en 
känsla av oförmedlad närvaro) och hypermedialitet (”hypermediacy”, vilket innebär en me-
diereflexiv teknologieffekt där man leker med och därmed blir uppmärksam på tekniken 
själv). Sådana dubbelriktade samspel mellan gammalt och nytt komplicerar onekligen bilden 
av medieexpansionen och kastar skuggor över alla försök att utmåla mediehistorien som 
någon rätlinjig tillväxt. När medier växer in i vardagen grumlas gränserna mellan dem och 
det blir svårt att säga om deras makt ökar eller tvärtom minskar, eftersom påverkanssam-
manhangen då blir dubbelsidiga och så komplexa att de knappast längre kan mätas. Här be-
hövs mer noggrann och kritiskt tolkande forskning, som komplement till den longitudinella 
statistik som finns. Kanske är det så att vissa aktiviteter blivit mer medieberoende medan 
andra (exempelvis kunskaper om främmande platser och tider) mycket länge redan varit 
det? 

2. När? 
Och när uppstår eller kulminerar egentligen denna process? Olika analyser pekar ut olika 
årtionden, och det råder oenighet om huruvida det handlar om en utdragen förändring eller 
ett daterbart språng in i en historiskt ny medialiserad epok. Som Walter Benjamin 
(1982/1990) en gång uttryckte det tycks varje tid hysa en föreställning om att just den inne-
burit ett avgörande historiskt skifte: Benjamin karaktäriserade moderniteten som föreställ-
ningen att nuet befinner sig på randen till något helt nytt, och hävdade att denna känsla nu 
är konstant. Genom århundradena kan man följa en diskurs om hur alltid de senaste decen-
nierna öppnat nya dörrar av dittills oanade hot eller löften. Så vilken tidskurva följer egentli-
gen medialiseringen? Vilka är dess viktigaste historiska steg, eller handlar det mer om en 
med moderniteten eller rentav civilisationen sammanhängande långsiktig tendens? Bör man 
betona kontinuitet eller brott, och vad har samtidsstudier och historiska analyser att säga 
varandra?  

3. Var? 
Sedan följer givetvis frågan om var medialiseringen återfinns. Följer den samma inneboende 
förlopp globalt eller kan man urskilja regionala, nationella eller lokala variationer? För att 
undvika eurocentrism är det frestande att reservera sig för att det mest handlar om den in-
dustrialiserade delen av världen, men man kan lika gärna hävda att vissa sådana förändring-
ar är ännu tydligare i de tidigare koloniala områdena. Här behövs helt enkelt betydligt mer 
av transnationell för att inte säga glokal diskussion och forskning. 

4. Vad? 
Nästa fråga rör vad som medialiseras. Vilka aspekter och nivåer påverkas egentligen av kul-
turen (estetiska former och berättelser), av politiken (samhälleliga former av makt och de-
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mokrati), av vardagslivet (identitetsbildning och gemenskaper), och av forskningen själv (di-
gitalisering, open access, publiceringsstrategier och legitimeringskrav). Även här saknas 
komparativa empiriska studier som jämför kulturella och politiska praktiker med andra delar 
av vardagslivet. Så kan man undvika alltför svepande generaliseringar. 

5. Hur? 
Slutligen är det ännu oklart hur medialiseringen slår igenom och uttrycks. Vad är dess ytters-
ta orsaker och dess viktigaste effekter? Handlar det – som vissa hävdat – om någon samlad 
”medielogik” som på ett ganska likformigt sätt påverkar allt och alla, eller finns där ganska 
olikartade mekanismer vas kulturella och sociala konsekvenser är svåra att sätta på någon 
enkel formel? Ibland tycks medieåldern ha revolutionerat historien totalt, andra gånger ses 
medierna mer som förstorande redskap för processer med mycket djupare rötter. Hur för-
håller sig medialisering till andra processer, såsom modernisering, kulturalisering, individua-
lisering eller reflexivitetstillväxt?  

Drivkrafter och distinktioner 
I alla dessa avseenden är forskarna hittills oense, trots åtskilliga försök – särskilt i Tyskland 
och Norden – att samla upp diskussionen i konferenser och publikationer. Ett sätt att hante-
ra situationen kan förstås vara att söka entydiga svar på alla dessa frågor. Men svaren kom-
mer att bero mycket på vem som formulerar dem, utifrån vilken position. Var och en kan 
individuellt utprova en specifik hållning till tematiken, men i stället för att förkasta vissa idé-
er till förmån för andra kan man också försöka göra distinktioner som spaltar upp begreppet 
i olika aspekter och dimensioner, som förtydligar i vilka avseenden som det går att diagnosti-
cera vilken typ av medialisering. Här behövs både teoretiskt begreppsarbete, kritisk reflek-
tion och empirisk forskning för att testa olika utkast till att förstå samband och processer. 

En växande flod av publikationer och internationella konferenser vittnar om att här är något 
på gång som engagerar allt fler, och där Sverige bör ha förutsättningar att bidra mer aktivt. 
Här kan finnas en tematik som kräver tvärvetenskapligt gränsöverskridande och samtidigt på 
ett gynnsamt sätt skulle kunna fungera som röd tråd i sådan förnyad kulturvetenskaplig 
samverkan som även är tydligt relevant i ett bredare samhällsperspektiv. Såväl inom som 
utanför forskarvärlden anar många att medialisering är ett brännande huvudtema för vår tid, 
men samtidigt saknas ännu fördjupande jämförelser och kritisk genomarbetning som förmår 
lyfta fram sådant som binder samman olika kultur-, samhälls- och medieområden och peka 
ut underliggande gemensamma moment i den aktuella utvecklingen, och därigenom komma 
bort från de tyvärr alltför vanliga förhastade slutsatser och ensidiga diagnoser som florerar i 
dagens debatt. 

Just den tvärvetenskapliga korsbelysningen har här ett alldeles särskilt värde, liksom utbytet 
mellan forskare och aktörer på kulturens och politikens arenor. För att få syn på mediernas 
eventuellt ändrade roll är det inte alls säkert att man ska vända sig till just medieforskarna – i 
vart fall inte enbart. Mediernas sätt att fungera är givetvis en hjärtefråga för dem, men berör 
lika mycket alla andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen som i vissa avseenden 
än bättre kan få syn på mediernas föränderliga samspel med andra samhälls- och kulturom-
råden. Visst kan medievetarna säga mycket om hur medierna själva fungerar, men det kan 
behövas helt andra infallsvinklar från andra kulturforskare för att få syn på förskjutningarna i 
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deras gränsytor mot övrigt kultur- och samhällsliv. Det behövs helt enkelt ett samspel mellan 
inifrån- och utifrånperspektiv. Brittiska medieforskare som Roger Silverstone (2005), Nick 
Couldry (2006) och David Morley (2009) har talat för behovet av att inte vara mediecentre-
rad (”non-media centric”), för att kunna sätta in medierna i större sammanhang. Här kan 
medie- och kommunikationsvetenskapen (MKV) på ett fruktbart sätt samspela med helt 
andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, och kanske mer få rollen av att peka 
på komplikationer och problem i vanliga föreställningar om mediers ökande makt än att 
ständigt bara understryka mediernas enorma betydelse. Så har exempelvis filosofi, estetiska 
ämnen, språkforskning, etnologi, antropologi och statsvetenskap i hög grad bidragit till att 
utmejsla och föra upp medialiseringstematiken på dagordningen, utifrån djupt kända behov 
av att förstå medieringens fundamentala betydelse för alla andra kulturprocesser.  

En annan typ av samspel är det mellan samhällsvetare och humanister, som hjälper att för-
stå både samhälle och kultur som medialiseringsfält. Den politiska offentlighetens medialise-
ring tycks redan relativt väl undersökt, framför allt ur ett mediecentriskt perspektiv. 
Statsvetare och journalistikorienterade medieforskare har gått i bräschen för att beskriva 
medialiseringen av politiken, informationen och nyhetsförmedlingen. Men ur kulturperspek-
tiv kan andra aspekter också belysas: kring kulturlivet och vardagslivet, identiteter och ge-
menskaper, drömmar och njutningar. Medialiseringens genomslag är relativt mindre 
utforskat i den kulturella offentligheten och vardagslivets identitetsskapande praktiker, där 
det i gengäld florerar en mängd lösa och ogrundade antaganden. Och det saknas tvärveten-
skapliga samarbeten mellan medievetare och andra kulturforskare för att utveckla en icke-
mediecentrisk förståelse som inte tar medierna för givna utan granskar hur mediernas roll 
förändras i specifika områden och som del av ett komplext socialt fält.  

Därtill finns en särskilt intressant koppling att göra mellan medier och kultur. Med socialan-
tropologen Ulf Hannerz, hermeneutikern Paul Ricoeur, cultural studies-nestorn Stuart Hall 
och andra kan medierna ses som meningsskapandets och därmed kulturens särskilda tekno-
logi. Om det är just de meningsskapande praktikerna som definierar det kulturella så är näm-
ligen samtidigt de medier vi talar om här just specifika redskap för dessa praktiker. Därmed 
får medialisering innebörden av någon form av kulturell teknikutveckling, varför det bör vara 
centralt att undersöka just de kulturella aspekterna av dessa processer. Samspelet mellan 
kommunikationsteknologier, interagerande människor, sociala institutioner och kulturella 
former är en synnerligen komplex dynamik där inga av dessa led bör vare sig glömmas bort 
eller ses som självtillräckliga. Det tycks särskilt viktigt att lyfta fram kulturella och humanis-
tiska aspekter på medialiseringstematiken, för att komma ifatt de politiskt och samhällsve-
tenskapligt betonade resonemang som hittills dominerat, knyta ihop de idag fragmenterade 
ämnesspecifika perspektiv som embryonalt utvecklats för de olika estetiska delfälten, och ta 
tillvara de kunskapspotentialer som ryms i att på detta vis vidga perspektiven.  

Å ena sidan behöver medialiseringsbegreppet brytas ner i dess olika manifestationer, för att 
motverka förenklande resonemang om en uniform medielogik och istället få upp ögonen för 
medieringsprocessernas skiftande fasetter. Å andra sidan tycks det trots detta ändå också 
finnas underliggande röda trådar i utvecklingen som binder samman olika livs- och samhälls-
områden, och där tvärestetiska och tvärvetenskapliga analyser behövs för att få upp ögonen 
för sådana gränsöverskridande mekanismer. 

Medieutvecklingen påverkar säkerligen maktförhållandena, men eftersom varken medier 
eller makt är entydiga eller oföränderliga begrepp krävs här en grundligare kritisk reflektion. 
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Processerna ser olika ut beroende på vilka medier och vilka maktrelationer som avses. Ex-
pansionen av sociala nätverksmedier och intermediala hybridformer har gjort det omöjligt 
att begränsa blicken till bara de traditionella journalistdrivna massmedierna press, radio och 
TV. Samtidigt kan makt analyseras på en mängd olika plan, från intersubjektiv dominans mel-
lan individer till institutionaliserade former av politisk eller administrativ makt och de diskur-
siva formationernas mer dynamiska hegemonier. Det krävs studier ur olika perspektiv för att 
förstå medialiseringens mångtydiga fasetter, i de komplexa samspelen mellan kommunika-
tionsteknologier, vardagspraktiker, sociala institutioner och kulturella genrer. Där ger medier 
och makt inramande förutsättningar för olika sociokulturella processer, samtidigt som både 
medier och makt också skapas, utmanas och förändras genom samma processer. Ingenstans 
är heller kvantitativ förekomst automatiskt detsamma som kvalitativt inflytande. 

Medialiseringstemat välver broar mellan vetenskapsområden och engagerar dessutom långt-
ifrån enbart forskare utan lika mycket allmänheten och dess valda företrädare, såväl som 
aktörer inom mediernas och kulturens fält. Forskningen själv är också indragen i medialise-
ringsprocesserna, i en tid av digitalisering, open access och publiceringsstrategier för synlig-
görande av forskningens samhällsrelevans. Tematiken är således både aktuell och har goda 
möjligheter att engagera alla estetiska, språkliga och övriga kulturvetenskapliga ämnesom-
råden. Dagens studier av litteratur, bild, musik och språk kräver i hög utsträckning en förmå-
ga att förstå medielogikens genomslag. Medieantropologin har utvecklats till en vital 
forskningsgren, etnologer intresserar sig allt mer för populärkulturella mediegenrer och 
statsvetare ägnar stor möda åt att kartlägga mediernas samhälleliga makt.  

Här berörs en mångfald metodfrågor. Hur bedrivs etnografisk deltagande observation i en 
värld där så stor del av det sociala umgänget medierats? Vilka nya tolkningskompetenser 
krävs för att använda mediegenrer som källmaterial? Men också etiska och politiska frågor 
aktualiseras, vilket öppnar för dialoger med kulturens och politikens företrädare. Vilka 
emancipatoriska potentialer rymmer medialiseringen, och vilka fragmenterande eller aukto-
ritära inslag finns? Hur påverkas människors förmåga till orientering och välövervägda val 
och beslut i ekonomi, politik, kulturell tillägnelse eller vardagsliv? Debatten präglas här ofta 
av ensidiga ställningstaganden för eller emot nya kommunikationsteknologier, och det vore 
välkommet med en mer komplex och nyanserad lägesanalys. 

Medialiseringstemat har en brokig idé- och begreppshistoria, som rör sig mellan en rad olika 
fält, från filosofisk-estetisk hermeneutik och semiotik till samhällsvetenskaper och medie- 
och kommunikationsvetenskap. Tyska medieforskare som Friedrich Krotz (2001), Winfried 
Schulz (2004) samt Maren Hartmann och Andreas Hepp (2010) liksom nordiska kollegor som 
Kirsten Drotner (2008), Stig Hjarvard (2008) och Knut Lundby (2009) har återaktualiserat 
begreppet i Joshua Meyrowitz’ (1985) och John B. Thompsons (1990) efterföljd. I England 
har förutom de tidigare nämnda forskarna även Sonia Livingstone (2009) gjort värdefulla 
distinktioner. I Sverige löper viktiga trådar tillbaka över Ulf Hannerz (1990 och 1992) och 
Kent Asp (1986 och 1990) till så inbördes olikartade kommunikationsfilosofer som Marshall 
McLuhan (1964/1967), Jean Baudrillard (1976/1993) och Jürgen Habermas (1981/1987). Jag 
hör för övrigt också till dem som behandlat tematiken bland annat i Fornäs (1994, 1995 och 
kommande), Fornäs m.fl. (2007) samt Andersson och Fornäs (2010).  

Nu har bland annat Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap i sina 
”Ämnesöversikter 2010” bland angelägna satsningar inom HS-området lyft fram medialise-
ring som ett av sex breda teman som bör lyftas fram. Där pekar man på hur digitala medier 
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massivt påverkar politiken, offentligheten och ”synen på människan som kulturell, social och 
politisk varelse”. ”Det är lätt att inse att den pågående medierevolutionen griper djupt in i 
människans umgänge med sig själv och andra. Men de stora frågorna återstår, hur och var-
för. På samma sätt som den digitala reproduktionen påverkar samtidsmänniskan i alla hen-
nes dimensioner, kan alla humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner lämna 
avgörande bidrag till förståelsen av förhållandet mellan människa och medialisering, både 
med avseende på livsvärlden och på systemvärlden." Man nämner hur såväl MKV som este-
tiska, språkliga, rättsliga, historiska och samhällsorienterade vetenskaper har relevans för 
dessa frågor. "Området har utomordentligt stor potential för tvärdisciplinärt forskarsamar-
bete och torde även kunna generera intresse bland allmänheten. Ämnesrådet rekommende-
rar ökade resurser för en brett koncipierad medialiseringsforskning, företrädesvis med 
internationell, komparativ och tvärvetenskaplig inriktning." En sådan satsning – om den fak-
tiskt också förverkligas – vore ett välkommet tillskott, men skulle inte minska angelägenhe-
ten av att därtill också tillskapa någon form av nod där dessa gränskorsande frågor kraftfullt 
kan diskuteras igenom och initiativ tas för att utnyttja tematikens vitaliserande potential för 
kulturforskningen. 

Diskussionen om mediernas föränderliga samhällsroller har allt att vinna på att inte isoleras 
inom medie- och kommunikationsvetenskapen utan föra samman perspektiv från många 
olika ämnen och fält. Samtidsdiagnoserna behöver också sättas in i längre historiska per-
spektiv för att skarpare urskilja vad som kan vara specifikt för dagens situation. I en tolkning 
kan man se medialisering som en utdragen historisk och i det moderna accelererad process 
där medieteknologiernas antal och räckvidd ständigt utvidgas och därmed ändrar villkoren 
för människors skapande av mening, identiteter och relationer i tid och rum. Andra har velat 
se det senaste halvseklet som en unik brytningsperiod där stegvisa förskjutningar ackumule-
rats till ett kvalitativt språng som oåterkalleligt fört de senmoderna samhällena in i en me-
dialiserad tidsålder. Nutida tendenser möblerar om bland de sega mekanismer som under en 
längre tidsrymd präglat människors förhållande till sina teknologier för gemensamt menings-
skapande över tidsliga, rumsliga och sociala gränser. Här finns en möjlighet att utveckla 
spännande resonemang i skärningspunkten mellan estetiska, språkliga och medievetenskap-
liga perspektiv, och med hög relevans för alla humanistiska och samhällsvetenskapliga kul-
turvetenskaper, såväl som för andra aktörer i medierna, kulturlivet och politiken.  

I stället för färdiga slutsatser eller någon fullständig sanning om medialiseringen är det idag 
viktigare att öppna för fortsatta diskussioner kring detta fascinerande porösa begrepp. Hur 
ser medialiseringstematiken egentligen ut inom olika områden? Hur kan man spåra den hi-
storiskt och vad innebär den idag? Vilka nationella och regionala varianter kan man skönja? 
Vad innebär den för kulturella, politiska och sociala processer i vår tid? Hur kan olika forsk-
ningsfält samverka för att greppa medialiseringens mångsidiga aspekter, former och konse-
kvenser?  
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Research Overview for Riksbankens Jubileumsfond1 – 
Mediatisation versus Mediation: Contemporary  
Concepts under Scrutiny 

Anne Kaun 

 

 

 

1. Introduction: Conceptual Confusions 
Nobody would disagree that societies in nowadays are characterised by ubiquitous media 
presence. It is hard to think of any societal dimension that is not infused with media. The 
‘immensity of the media torrent’ (Gitlin 2002) or that ‘the media are becoming environ-
mental’, as Silverstone (2007: 5) puts it, makes it at the same time hard to adequately grasp 
the role of media in contemporary societies. This report is dedicated to a concept that is 
aiming at a historical and differentiated understanding of the role of media for social proc-
esses and the other way around, namely mediatisation.2 

Starting a research overview about the concept mediatisation (in Swedish medialisering) and 
related concepts such as mediation (Swedish mediering) means to delve into a deep jungle 
of conceptual confusions including numerous and rather diverse concept definitions.3 The 
translation between English, Swedish and German alone – establishing three main geo-
graphical areas of European mediatisation research namely the United Kingdom, Scandinavia 
and Germany – induces confusion. Sonia Livingstone for example refers to translational con-
fusions, since terms such as mediatisation and mediation are not easily translating between 
the languages implying quite different things in different cultural contexts. With reference to 
the Germanic languages she establishes the general distinction between ‘mediation (Ver-
mittlung) [which] ordinarily references the legal/regulatory term for seeking discursive solu-
tions to disputes, [and] Mediatisierung (mediatisation) and Medialisierung (medialisation) 
refer to the metaprocess by which practices of the everyday and social relations are increas-
ingly shaped by mediating technologies and media organisations’ (Livingstone 2009: 4). 
Kirsten Drotner suggests a similar distinction when she argues that ‘the general definition 
has been called mediation (mediering), whereas the more specific definition has been called 

                                                       
1 The research overview is commissioned by Johan Fornäs as input for the ‘Mediatisation of Culture, Politics, Everyday Life 
and Research’ Symposium, 18-19 August 2011 organised by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation (Riksbankens 
Jubileumsfond).  
2 I will use the British spelling of ‘mediatisation’ coherently throughout the report, except for direct quotes. Despite the 
‘clumsy neologism in English’ for which Livingstone accuses the term ‘mediatisation’, I will stick to it instead of ‘mediation’ 
or John Thompson’s (1995) ‘mediazation’.  
3 In the following I will treat mediatisation synonymous to the Swedish term ‘medialisering’ and ‘mediation’ as translation 
of Swedish ‘mediering’, even if Livingstone (2009) seems to suggest otherwise. However, Danish scholar Stig Hjarvard 
(2008a, 2008b, 2008c) and Swedish scholar Jesper Strömbäck (2008a, 2008b) refer to ‘mediatisation’ and ‘medialisering’ as 
synonyms.  
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mediatisation (medialisering (Thompson 1995/2001), mediatization (Schulz 2004)’ (Drotner 
2006: 19, 2008).4 The latter definition comes quite close to Stig Hjarvard’s definition of me-
diatisation based on Kent Asp that is presumably dominating the Scandinavian research 
area.  

Furthermore Sonia Livingstone, who has 2006 – 2010 been involved in the Oslo based pro-
ject ‘Mediatized Stories’ (administered by Knut Lundby) addresses changing foci and termi-
nology in the field of media and communications research reflecting the ubiquity of media in 
‘almost every dimension of social life’. Moving from self-chosen labels including mass com-
munication to media and communication studies, research institutions develop new con-
cepts to grasp the role of media in contemporary societies. In that sense mediatisation 
functions not only as a theoretical concept for understanding and analysing processes of 
media induced cultural and societal changes, but also as a way to define the object of a dis-
cipline still being in the making (Bolin and Forsman 2000). 

The above mentioned distinction between mediatisation and mediation will in the report 
serve as a reference point to overview previous and contemporary research of societal proc-
esses involving mediatisation.  

In order to get an overview over the field of mediatisation, mediation, mediering and me-
dialisering, I also trusted one important mediating tool, namely google.se.5 A search reveals 
that mediation is by far the concept with the most hits (35.400.000), followed by mediatisa-
tion (1.840.000 hits, mediatization 42.200). The Swedish term for mediatisation medialiser-
ing received 33.900 hits, whereas mediering, the Swedish term for mediation received 
26.400 hits. The extremely high number of hits for mediation can be understood as an indi-
cator for its rather broad usage. That finding is enhanced by a search in the database DiVA 
that gathers mainly student essays, but also research publications from 28 Swedish universi-
ties and university colleges.6 Mediation receives by far the most hits with 260 publications, 
including publications within natural sciences and education studies. Since mediation is a 
much broader term than mediatisation including all possible forms of transmission between 
two or more entities, but also refers to reconciliation, this report will focus on an overview 
of the term mediatisation (medialisering) rather than mediation (mediering), while also aim-
ing to establish a conceptual distinction between the two notions.  

The report is divided into two main parts. The first part focuses on the academic engage-
ment with the concept mediatisation and establishes three geographical areas of mediatisa-
tion research, namely Scandinavia, the United Kingdom and Germany, where, with a long 
history, research on mediatisation has been particularly flourishing during the last years. The 
focus here is clearly on the Scandinavian context. However, the report also reflects the dif-
ferent sources that inspired the debate in Scandinavian countries, namely the British and 
German tradition, as well as the equally strong influences in the opposite direction. The 
transnational and global character of mediatisation research is reflected in the international 
profiles of most of the projects that are going to be discussed here (e.g. Knut Lundby’s pro-
ject ‘Mediatized Stories’ and the German Priority Programme ‘Mediatised Worlds’ adminis-

                                                       
4 ‘den almene definition er blevet kaldt mediering (mediation), mens den mere specifikke definition er blevet kaldt mediali-
sering (mediazation (Thompson 1995/2001), mediatization (Schulz 2004)’ (Drotner 2006: 19, 2008). If not indicated differ-
ently, author’s translation. 
5 Search conducted 24 April 2011. 
6 DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet (The digital scientific archive).  
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tered by Friedrich Krotz). The first part also includes a look outside the European debate on 
mediatisation and links related question to the rather technology oriented medium theory of 
Marshall McLuhan and Harold Innis as well as the current approach of media life suggested 
by Mark Deuze. By way of opening the discussion of mediatisation through a connection 
with the technology driven medium theory the report aims to broaden the picture on the 
question of how media and social change are interrelated. Besides that, a connection with 
closely related discussions is made. Already Friedrich Krotz identified medium theory as hav-
ing a similar aim as the mediatisation debate, namely to focus on the societal impact of me-
dia in a broad perspective beyond the analysis of media content and media usage (Hjarvard 
2008a; Krotz 2009).  

The second part of the report focuses on non-academic engagement with the notion of me-
diatisation. This second part is based on a content analysis of leading Swedish newspapers 
and their engagement with the notion mediatisation (medialisering). This part of the report 
presents the popular discourse around mediatisation and the main fields of discussion.  

Having outlined the structure of the report it becomes clear that the report has a bias to-
wards Western European, Anglo-Saxon research, which is partially due to my own language 
skills and academic socialisation. However, I hope that the report serves as an inspirational 
source for discussing mediatisation also outside of this context. 

 

2. Theoretical Framework: Changing Paradigms 
As Bourdieu makes clear in the introduction to Homo Academicus for the researcher ‘there is 
no escaping the work constructing the [research] object, and the responsibility it entails’ 
(Bourdieu 1996: 6). While constructing the object of a discipline the researcher in the aca-
demic field aims to ‘resolve confused debates [...], offer oneself as referee or judge [...], 
[and] to negate oneself a subject involved in the field’ (Bourdieu 1996, p.6). Following 
Bourdieu the researcher is constructing his/her research objects by applying categories for 
analysis that evolve in the context of the academic field and its specific subfields. The posi-
tion of the researcher in the academic field and therewith the construction process of the 
research object is determined by the accumulated (social, economic, cultural, symbolic) capi-
tal and the specific structure of the accumulated capital. Every construction of an object im-
plies a certain viewpoint. However, Bourdieu is not questioning reality and the possibility to 
‘Erkenntnis’ as such. He is rather looking at the process of generating ‘Erkenntnis’ within the 
academic field. In a similar way, I aim to look at mediatisation as a concept that serves as a 
basic term that gathers Media and Communication scholars constructing the object of the 
discipline.  

Media and Communication Studies as a discipline has always been interested in processes of 
change that are induced and intensified by the media in general, however the history of the 
discipline has always also been a discursive struggle of defining a clear object of research as 
part of its institutionalisation process. As Bolin and Forsman (2000) argue, since the estab-
lishment of Media and Communication Studies in Sweden there has not been a substantial 
consensus about the object of an education within the discipline. Part of the internal and 
external struggle of clarifying and defining the object of education and research is the estab-
lishment of dominating paradigms and theoretical notions around which research and edu-
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cation are circling (Kuhn 1996).7 Hence, the concept of mediatisation, as it has been re-
introduced quite recently and rather intensively into the debate (see Hjarvard 2008), can be 
regarded as one possible way of defining the research and educational object of the disci-
pline. Being broadly employed and defined in diverse ways the concept might serve as a 
joined reference point for current and future research. In the light of that argument I will 
discuss in the following sections the main definitions, the intellectual history as well as em-
pirical accounts of the concept of mediatisation in the Scandinavian context. 

 

3. Overview: Mapping the Field  

3.1 Scandinavian Context  

3.1.1 Terminology 
The current discussion about the role of media for the contemporary society in the Scandi-
navian context is, in contrast to the German (Meyen 2009) and UK-based debate (Couldry 
2008; Livingstone 2009), clearly dominated by usage of the term mediatisation (medialiser-
ing) rather than mediation (mediering). Until quite recently an intensive engagement with an 
analytical distinction between mediatisation and mediation has been missing. Especially 
Hjarvard and Strömbäck in the Scandinavian and Schulz in the German context inspired an 
intensive debate on adequate terminology. Before these publications the terms were often 
used synonymously and often without any definition.  

Kirsten Drotner suggests for the Scandinavian context that mediation is not a real alternative 
to mediatisation, because the term firstly remains fuzzy as of what meaning making in media 
statured environments entails. Secondly, ‘mediation is a key term in learning studies, [...] 
and hence its application in the present context is likely to obscure more than illuminate the 
possible learning resources involved in digital meaning-making practices’ (Drotner 2008: 71). 
In consequence this report also focuses on mediatisation rather than mediation. 

In the Scandinavian context in general, one could distinguish between a social science ori-
ented approach employing a narrow (Lundby 2008) conceptualisation of mediatisation (e.g. 
Hjarvard 2008b, 2008c, 2008a; Lundby 2008, 2009a; Strömbäck 2008a, 2008b) and a cultural 
studies oriented approach with a broader understanding of mediatisation (e.g. Fornäs 1994, 
1995, 2000; Hannerz 1990b; Jansson 2002). The report does not suggest one perspective as 
being more useful than the other, but presents different approaches dealing with mediatisa-
tion and suggests it as a theoretical anchorage for all kinds of studies within media and 
communication studies. 

Knut Lundby (2009b: 4) defined mediatisation as ‘transformations in society and everyday 
life that are shaped by the modern media and the processes of mediation’. Being more spe-
cific, Hjarvard (2008a: 113) suggests the following definition of mediatisation:  

                                                       
7 For an in-depth discussion of current delineations of the Scandinavian field of Media and Communication studies see 
Andersson and Fornäs (2010); Bolin (2010); Ytreberg (2009). 
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By mediatization of society, I understand the process whereby society to an increasing 
degree is submitted to, or becomes dependent on, the media and their logic. This 
process is characterized by a duality in that the media have become integrated into 
the operations of other social institutions, while they also have acquired the status of 
social institutions in their own right. 

Two components are of special importance in Hjarvards definition, namely the institutionali-
sation of the media and the growing permeation of other institutions by the media logic. 
Furthermore, Hjarvard describes mediatisation as a process. The procedural character of 
mediatisation in delineation from mediation is also emphasised by Strömbäck who stresses 
’that mediation is mainly a static and descriptive term and differs from mediatisation, which 
is an analytical and process-oriented concept’ (Strömbäck 2008b: 386).8 He continues by 
stating that ’mediatisation [in other words] is a dynamic process in which media and their 
formats, demands and content effect other societal spheres, especially politics. Mediation is 
a condition for but not the same as mediatisation. The more mediatised politics are, the big-
ger the influence of media on politics’ (Strömbäck 2008b: 387).9  

Furthermore, Hjarvard distinguishes between indirect and direct mediatisation. He suggests 
that ‘direct mediatization refers to situations where formerly a non-mediated activity con-
verts to a mediated form, i.e., the activity is performed through interaction with a medium’ 
(Hjarvard 2008a: 114). He discusses computer-mediated chess and online banking as direct 
or strong forms of mediatisation. Indirect mediatisation in contrast is given ‘when a [given] 
activity is increasingly influenced with respect to form, content, or organization by me-
diagenic symbols or mechanisms’ (Hjarvard 2008a: 115). Here, he refers to processes such as 
that media increasingly are surrounding for example the eating experience at McDonalds. 
Not only in the restaurant itself comic heroes etc. are present, but the whole experience is 
strongly guided and influenced by representations known from diverse media. Another ex-
ample is the knowledge of Danes about the U.S. and its dependence on media representa-
tions. Hjarvard continues by stating that a distinction between the two forms of 
mediatisation is rather difficult since they appear often in combination. However, analyti-
cally the distinction is relevant. Direct or strong mediatisation stands for the process of re-
placing a formerly non-mediated activity by a mediatised activity. Media here act as a 
necessary interface for social interaction. Indirect mediatisation is much more subtle and 
refers to ‘the general increase in social institutions’ reliance on communication resources’ 
(Hjarvard 2008a: 115). 

Drawing on earlier accounts by Hannerz and himself, Fornäs defines mediatisation as refer-
ring to  

a historical process, which gives media a growing societal meaning. The term media-
tion in distinction refers more general to the process of how something is transmitted, 
compare for example how ‘individualisation’ is concerned with a longitudinal societal 
process, which increasingly separates individuals, whereas individuation refers to 

                                                       
8 ’att mediering är ett huvudsak statiskt och deskriptivt begrepp skiljer det från medialisering, som är ett analytiskt och 
processorienterad concept’ (Strömbäck 2008b: 386). 
9 ’[m]edialisering [är med andra ord] en dynamisk process där medierna och deras format, krav och innehåll påverkar andra 
sfärer i samhället, inte minst politiken. Mediering är en förutsättning för men inte liktydigt med medialisering. Ju mer medi-
aliserad politiken är, desto större inflytande över politiken har medierna’ (Strömbäck 2008b: 387). 
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every single, specific process of separating one individual from its surroundings. Me-
diatisation makes processes of mediation more and more inevitable and fundamental 
to all aspects of human and societal life. Hence, it should strengthen also media stud-
ies’ scientific importance (Andersson and Fornäs 2010: 7).10  

He argues for integrating the renewed debate on mediatisation with cultural approaches 
within media studies that have been discussing mediatisation already before in broader 
terms, e.g. in the context of culturalisation processes. In terms of tackling contemporary 
media society, Fornäs et al. remind their readers of epistemological and methodological dif-
ficulties with grasping the complexity of mediatisation. 

There is in world history, in the modern era, and most particularly in its current late-
modern phase, an accelerating growth, spread, diversification and interlacing of com-
munications media across the globe. Media use constitutes increasingly greater parts 
of everyday life for a growing number of people around the world. This historical 
process of mediatisation draws a widening range of activities into the sphere of media, 
making mediation an increasingly key feature of society and everyday life. All contem-
porary major social and cultural issues directly implicate uses of media. Debates on 
war, science, ethics, ecology, gender identities, ethnic communities, generation gaps 
and socialization – all immediately raise questions of media power. Media no longer 
form a distinct sector, but are fully integrated in human life. This paradoxically means 
that their enormous influence can never be adequately ‘measured’, since there is no 
media-free zone with which to compare their effects. (Fornäs et al. 2007: 1) 

Implicit in the quote above is a critique that was raised against Hjarvard’s conceptualisation, 
namely the idea of comparing unmediated phenomena with mediated ones (e.g. Couldry 
2008).  

In a similar vein as Fornäs et al., André Jansson suggests a cultural perspective on mediatisa-
tion, where people derive their cultural frameworks from media representations. He argues 
that ‘the mass media provide a means for individuals to map out and elaborate their posi-
tions in time and space’ (Jansson 2002: 14). He continues stating that ‘the term mediatiza-
tion refers to the process through which mediated cultural products have gained importance 
as cultural referents and hence contribute to the development and maintenance of cultural 
communities. In other words, the mediatization of culture is the process that reinforces and 
expands the realm of media culture’ (Jansson 2002: 15).  

The cultural approaches towards mediatisation share that they embedded the process of 
mediatisation in larger processes of culturalisation, globalisation and commercialisation and 
in that sense aim to reach beyond the unidirectional approaches towards mediatisation that 
are partly implied by the narrower perspective. While the concept becomes more complex 

                                                       
10 ’en historisk process som gör medierna ökande samhällelig betydelse. Termen mediering pekar däremot mer allmän ut 
hur något förmedlas, jämför till exempel hur ’individualisering’ handlar om en längre samhällig utvecklingsprocess som i 
ökande grad separerar individer, medan individuering eller individuation står för varje enskild process där en individ skiljs ut 
från omgivningen. Medialisering gör processer av mediering allt mer oundgängliga och fundamentala för alla aspekter av 
mänskligt och samhälleligt liv, och borde därmed också stärka medieforskningens vetenskaplig betydelse’ (Andersson and 
Fornäs 2010: 7).  
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and inclusive to structural coherent processes of social change that are interrelated, it po-
tentially becomes shallow and fuzzy, as it is sometimes criticised.  

3.1.2 History 
When it comes to the history of the idea of mediatisation in the Scandinavian context most 
often Kent Asps PhD thesis from 1986 The Mighty Mass Media (Mäktiga Massmedier) is pre-
sented as terminological source. Both Hjarvard and Strömbäck refer to Kent Asp as one of 
the first to introduce the discussion. Asp states that ’as the mediatisation of politics we un-
derstand a political system that is strongly adapted to the demand of mass media in their 
reporting about the political world. The starting point is that ‘the modern media society is 
characterised by an abundance of information and scarcity of attention’ (Asp 1986: 359).11 
Asp builds this reasoning partly on the Norwegian sociologist Hernes, who employed a holis-
tic perspectives on media and their influences on society (see also Hjarvard 2008a). The main 
argument that Asp derives from Hernes is that the society changed from a situation of scar-
city to abundance of information induced by the media. This imbalance leads to a common 
competition of mass media and politicians for awareness among the audience. Here the 
mass media are directly approaching the audience, whereas politicians have to take the de-
tour via mass media. In consequence this leads to an adaption to the logic of the media by 
politicians. The adaptation process is characterised by politicians using more and more simi-
lar techniques to get audience awareness. Over time political positions are becoming more 
similar being reduced to a small number of centrally placed protagonists that are in constant 
conflict with each other. Issues and persons are chosen due to their abilities to fit the media 
logic. This leads to a spiral process of mutual enhancement of mediatisation, which Asp calls 
the spiral of mediatisation. However, Asp also acknowledges that ‘the mediatisation of poli-
tics can also be directly expressed in the increasing independence of mass media from politi-
cians and thereby on the contrary get more power in the media society’ (Asp 1986: 362).12 

As a conceptual rather than terminological foundation, Hjarvard identifies Altheide and 
Snow’s seminal work Media Logic in which they are discussing the growing importance of 
media logic that leads to ‘media culture’. Media logic, when employed, changes ‘the form 
and content of [those] institutions’ (Altheide and Snow 1979: 11).13 This account of the po-
tential of altering other institutions according to media logic is one of the major backbones 
in Hjarvard’s (and not only his) understanding of mediatisation.  

The Scandinavian debate is, hence, influenced by the ongoing international discourse and 
terminology. Lundby for example mentions in the introduction to the final publication of the 
Mediatized Stories Project that Baudrillard already in the 1970s used ‘mediatisation’ 
(l’information médiatisee) (Lundby 2009a). Other Scandinavian scholars find a source for the 
mediatisation concept in Habermas’ theory of communicative action (Theorie des kommuni-
kativen Handelns). Kirsten Drotner for example argues that ‘[t]he term mediatisation derives 
from Jürgen Habermas’ Theorie des kommuniativen Handelns in which it denotes one of the 

                                                       
11 ’[m]ed politikens medialisering avser vi här ett politisk system som i hög grad påverkas av och är anpassat till de krav som 
massmedierna ställer i sin bevakning av den politiska världen. Utgångspunkten är att det moderna mediasamhället utmärks 
av ett överskott på information och ett underskott av uppmärksamhet’ (Asp 1986: 359). 
12 ’politikens medialisering kan också ta sig direkta uttryck genom att massmediernas gör sig allt mer oberoende av sina 
nyhetskällor – politikerna – och därigenom får en större makt över medieinnehållet’ (Asp 1986: 362). 
13 Their approach will be discussed more in-depth in the Anglo-Saxon section. 
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modernising forces that act as constraints on deliberative forms of democratic participation’ 
(Drotner 2008: 70). An inspirational source for Habermas’ idea of the bourgeois public 
sphere in turn was Ernst Manheim, originally from Budapest receiving his PhD from the so-
ciological institute at Leipzig University. Ernst Manheim, working in the tradition of Karl 
Mannheim’s sociology of knowledge, traced the formation of a new bourgeois public sphere 
and analysed their specific structures of communication and organisation. Consequently, his 
main concern was to develop an understanding of their practices as communicative action 
that arose in the new, self-organised circles in the tradition of the enlightenment. In order to 
describe these processes Manheim (1933/1979: 24) speaks of the mediatisation of human 
relations (Mediatisierung menschlicher Unmittelbarkeitbeziehung) as Stefanie Averbeck-Lietz 
calls to our attention.14  

Ulf Hannerz as another example of early engagement with processes of mediatisation speaks 
of mediatisation as  

a historical tendency that has become explicit during 20th century that our life has be-
come more and more translucened (genomsyrade) by media; they are mediatised. We 
are in touch with numerous parts of the world and human kind through media, what 
we believe, know or think we have received to large degree from them and the for-
mats in which our consciousness works might be influenced by them (Hannerz 1990a: 
8).15 

With a cultural approach in media studies Hannerz aimed to establish an alternative analysis 
of mediatisation in comparison to contemporary media studies mainly embarking on ab-
stract empiricism. Main questions addressed by him and fellow authors of the edited book 
Media and Cultures (Medier och Kulturer) are ‘what difference media make compared with 
each other or with a society or world without media, when it is about the possibilities of 
people to influence each other’s consciousness’ (1990b: 9).16 Besides questions of media 
content, sender and receiver, media studies should also be interested in the challenges of 
symbolic systems represented through different media channels that are directed towards 
authors and recipients of messages, Hannerz argues. In that sense, he links his understand-
ing of mediatisation clearly to Marshall McLuhan’s medium theory. However, Hannerz re-
mains critical towards McLuhan’s technological determinism. He stresses, similarily to Roger 
Silverstone, the importance of a ‘bigger respect for reality’s diversity and that media not only 
form its surroundings, but are also formed by them’ (Hannerz 1990a: 10).17 Another impor-
tant factor for understanding of mediatisation is the question of affordances (cf. Hutchby 
2001) of a certain medium, since ‘media’s design, symbolic structure has it’s specific charac-
teristics for each medium. These characteristics are not varying as the explicit content of 
meaning from situation to situation, but inform the usage in a more sustained and permeat-
                                                       
14 Presentation at the Mediatized Worlds – Culture and Society in a Media Age at Bremen University 14-15 April 2011.  
15 en historisk tendens som blivit alldeles särskilt tydligt under tjugonde århundradet att våra liv blir alltmer genomsyrade 
av medier; de medialiseras. Vi har kontakt med stora delar av världen och mänskligheten genom medierna, vad vi tror, vet 
eller tycker har vi till stor del fått från dem, och själva de former vårt medvetande arbetar med kan vara påverkade av de’ 
(Hannerz 1990a: 8).  
16 ‘[V]ad gör olika medier för skillnad, jämfört med varandra eller jämfört med ett samhälle eller en värld utan medier, när 
det gäller människors tillfällen att påverka varandra medvetande? Om kultur uppfattas som socialt organiserad mening blir 
detta en central fråga’ (1990b: 9). 
17 ‘större respekt för verklighetens mångfald och för att medierna inte bara formar sin omgivning utan också formas av den’ 
(Hannerz 1990a: 10). 
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ing way. Furthermore this is obviously influenced by what is allowed by the specific technol-
ogy of the medium’ (Hannerz 1990a: 11).18 

As I have mentioned already in the introduction the concept of mediatisation has also some 
roots in medium theory as promoted by Marshall McLuhan, Harold Innis or Joshua Mey-
rowitz.19 Therefore, I should discuss medium theory in relation to mediatisation shortly in 
the following. Marshall’s well known quotes and metaphors such as ‘the medium is the mes-
sage’ or ‘the global village’ reflect the idea that media ‘extended our central nervous system 
[itself] in a global embrace’ (McLuhan 1964/2008: 11-12) and that media constitute ‘settings 
or environments for social interaction’ (Meyrowitz 1997: 61). Hence, medium theory, just as 
mediatisation aims to establish a holistic approach to understand media, beyond studies 
focusing on media content or media reception only. Medium theory suggests an analysis of 
the societal implications of a media ecology. Core questions of medium theory according 
Joshua Meyrowitz (1997: 61) are ‘[h]ow do the particular characteristics of a medium make 
it physically, psychologically, and socially different from other media and from face-to-face 
interaction, regardless of the particular messages that communicated through it?’. Following 
these central questions Meyrowitz (1995), for example, discusses the impact of printing and 
literacy for enhanced secularisation and decreasing power of the church, since the technol-
ogy and the printed material led to democratisation of religious interpretations and en-
gagement. 

With reference to McLuhan’s medium theory, Bolter and Grusin present their argument of 
remediation and analyse how  

new digital media oscillate between immediacy and hypermediacy, between transpar-
ency and opacity. This oscillation is the key to understanding how a medium refash-
ions its predecessors and other contemporary media. Although each medium 
promises to reform its predecessors by offering a more immediate authentic experi-
ence, the promise of reform inevitably leads us to become aware of the new medium 
as a medium (Bolter and Grusin 1999: 19). 

Hence, they present remediation as unfolding in a dialectic of immediacy and hypermediacy: 
new media promise immediacy of communication so that the medium itself seems to disap-
pear, while the new media at the same time emerge in a multiplied media environment 
where users are made aware of the existence of the mediating apparatus. In consequence, 
'immediacy depends on hypermediacy' (Bolter and Grusin 1999: 9). Mark Deuze (2010, 2011) 
develops the thought of the disappearance of the media in a media satured environment in 
his concept of media life. He (Deuze 2010: 4) suggests that life is not only lived with but also 
and primarily in the media. Hence, living in the media is analyzed as a necessary survival 
strategy. Deuze’s (2010: 5) conclusion is that  

                                                       
18 ‘[M]ediernas formspråk, deras symbolsystem, har alltså vart och ett sina egenskaper. Dessa egenskaper varierar inte som 
det explicita meningsinnehållet från situation till situation utan präglar bruket av dem på ett mera varaktigt och genom-
trängande sätt. Ytterst påverkas de uppenbarligen av vad som är möjligt genom mediets teknologi’ (Hannerz 1990a: 11). 
19 How closely related medium theory and mediatisation shows, among other things, the upcoming workshop Media Evolu-
tion and Cultural Change: Discussing Medium Theory and Mediatization on 3 September 2011 at the University of Bremen 
with the keynote speakers Joshua Meyrowitz, Stig Hjarvard, Andreas Hepp and Fredrich Krotz.  
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living a media life is not just having access to all kinds of devices we use to mediate our 
lives. Nor is it just about knowing how and when to use such equipment. A media life 
is just as much about our orientation to media as it is about media and what we do 
with them.  

In a similar way as Couldry's media meta-capital that I am going to discuss in the section 
about the British context, Deuze understands a media life, as a life lived in the media that is 
crucial to be successful in all kinds of life spheres and institutions. It is 'in other words: nec-
essary for its successful reproduction and survival' (Deuze 2010: 6). 

However, scholars preferring mediatisation as a research guiding concept are critical of the 
technological determinism of medium theory and analyse media technologies as cultural 
practices in their broader contexts (Krotz 2007), which constitutes the crucial difference be-
tween mediatisation and medium theory. In the following I present empirical accounts of 
mediatisation in the Scandinavian context. 

 

3.1.3 Empirical Accounts and Current Research  
The following section gathers empirical engagement with the notion of mediatisation. The 
collected material should of course not be understood as comprehensive. The main purpose 
is to provide some examples that are either based on the narrow or broad understanding of 
mediatisation (Lundby 2008). At the same time the focus in these works is on the empirical 
exploration of the theoretical term rather than its explicit theoretisation as in the works 
mentioned before. 

Besides Stig Hjarvard’s (Hjarvard 2008b, 2008c, 2011) work on the mediatisation of sports, 
play and religion, there are numerous works that investigate the consequences of mediatisa-
tion for politics. Besides Jesper Strömbäck (Strömbäck et al. 2008; Strömbäck 2008a, 2008b; 
Strömbäck 2009) comprehensive work on the mediatisation of political communication es-
pecially in election campaigns, there has been two public state reports (Statliga offentliga 
utredningar (SOU)) that were dedicated to the question of how media are influencing poli-
tics. Both reports were published in 1999. The first report The Mediatisation of Politics (SOU 
1999: 126) (Politikens medialisering) gathers empirical works more or less closely linked to 
the notion of mediatisation in nine chapters. The main aim of the empirical chapters is to 
analyse the multi-dimensional relationship of the media to politics. The introduction refers 
again to Kent Asp’s definition of mediatisation as the basic foundation to understand all nine 
chapters. The second report Elections in Change (SOU: 132) (Valdeltagande i förändring) on 
the contrary is not solely dedicated to questions of mediatisation. However, the first chapter 
by Mats Ekström and Cathrin Andersson discusses the mediatisation of the election cam-
paigns in 1960, 1979 and 1998 from a comparative perspective. One of the main findings is 
that TV has become more and more decisive for elections. As in the first report the authors 
refer to Asp’s definition of mediatisation as underlying theoretical framework. 

Another prominent example of empirical engagement with mediatisation is the Mediatized 
Stories – Mediation Perspectives on Digital Storytelling among Youth administrated by Knut 
Lundby at Oslo University. Between 2006 and 2010 more than 25 Norwegian and interna-
tional scholars gathered to discuss digital storytelling as one form of mediatisation. Two ed-
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ited books (Lundby 2008, 2009a) resulted from the project as well as numerous journal arti-
cles that stand mainly as empirical but also theoretical accounts of the mediatisation con-
cept.20 As for the theoretical foundation of the project, the introduction to Digital 
Storytelling, Mediatized Stories: self-representations in New Media suggests that a narrow 
understanding of mediatisation is employed. Hence, digital story telling is understood in the 
light of mediatisation and ‘the production of Digital Storytelling, this eternal human activity, 
assumes media form because it is performed through interaction with a medium’ (Hertzberg 
Kaare and Lundby 2008: 107). 

In contrast to studies on the mediatisation of politics Amanda Lagerkvist focuses in her study 
of the mediatised and mobile gaze of Swedish travellers in the US on ‘old’ media, namely 
travellers’ book. Whereas studies on mediatisation of politics often focus on ‘new’ media, 
e.g. the growing importance of television or social media, Lagerkvist analyses processes of 
mediatisation 1945-1963. Aiming at a study at the intersection of travelling and media his-
tory she argues that ‘physical travelling practices – and in particular journeys to the USA – 
are productively historicized within the media culture out of which they grew’ (Lagerkvist 
2004: 322). In order to tackle this media culture she draws on Urry’s notion of the me-
diatised gaze, which ‘directs our attention to famous spots while reactivating aspects of 
those media events that preceded our journeys’ (Lagerkvist 2004: 325). By focusing on the 
visual elements of the travelogues, she unpacks notions of mediatisation and the ambiva-
lence the travellers face while confronting the preceding mediatised picture with the imme-
diate experience. This process reveals strong ambivalence as an expression of how their 
gaze, gender and authority is challenged and renegotiated. 

Besides these empirical discussions of mediatisation the media historian Pelle Snickars pro-
vides a discussion of both new and old media’s forms of mediatisation. Together with a 
number of colleagues he has published on mediatisation of the general art and industry ex-
hibition in Stockholm in 1897, which caused massive media awareness. The edition and the 
attached DVD gather case studies of the Stockholm exhibition as both being a media format 
as such and a platform for old and new media presenting the camera obscura, diorama as 
well as cinematographs and x-ray pictures. Hence, the Stockholm exhibition is presented and 
discussed as an entrance point to a historical media culture (Ekström et al. 2006). Conse-
quently, Snickars employs a broad understanding of media, which is also promoted in the 
edition Mediernas kulturhistoria. The authors suggest that  

a medium can be understood as a physical channel (book, photograph, shop window, 
exhibition) or as a modality (sound, image, moving image, music, speech). It is also 
possible to study media as technologies for communication that are closely linked to 
social and cultural practices. Understood in that way, technology is something differ-
ent from a medium; a technology becomes a medium through complex cultural, social, 
economic and material factors that are changed over time and space’ (Julich et al. 
2008: 12-13).21 

                                                       
20 For a completely list see http://www.uv.uio.no/intermedia/english/research/projects/mediatized-stories/publications/ 
21 ’ett medium kan ses som en fysisk kanal (bok, fotografi, skyltfönster, utställning) eller som en modalitet (ljud, bild, rörlig 
bild, text, musik, tal). Det är också möjligt att studera medier som teknologier för kommunikation tätt sammanvävda med 
sociala och kulturella praktiker. Betraktad på detta sätt är en teknologi inte samma sak som ett medium; en teknologi blir 
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With a similar historical perspective, Snickars discusses together with Mats Jönsson the rela-
tionship between media and politics. In contrast to other studies on media and politics the 
book does not assume any (negative) influence of the media on politics, e.g. in terms of 
commercialisation. It rather focuses on how the workers movement has made use of the 
media and aims at overcoming the persistent view on media and politics as two distinct dis-
courses. The main aim is to employ a cultural historical perspective to media and politics, 
while understanding the media as being central to the formation of Swedish modernity. 
Hence, the book employs a ‘media perspective on the workers movement history with a his-
toriography of the employment of the media by the movement’ (Jönsson and Snickars 2007: 
17). Here, the authors distance their own perspective on processes of mediatisation from 
Kent Asp’s and follow up studies’ perspective. They are especially critical of the narrow time 
period studied, the strict focus on radio, television and newspapers as well as the marginal 
role of history as such in studies as Kent Asp’s The Mighty Mass Media or The Mediatisation 
of Politics (SOU 1999: 126). Employing a similar perspective Snickars has also published on 
the relationship between the media and Olof Palme (Snickars 2006) as well as Dag Ham-
marskjöld (Snickars 2005).  

An empirical analysis outside the realm of politics is Anna Orrghen’s PhD thesis entitled Me-
diated Art. The Scene, the Conversation, the Society (2007) (Den medierade konsten. Scenen, 
samtalet, samhället), in which she analyses the mediatisation of three art exhibitions in 
Sweden, mainly based on newspaper articles in one of the two major national newspapers, 
on interviews as well as material produced by the exhibition curators. For Orrghen mediati-
sation does not exclusively mean that media are talking about art exhibitions and pieces, but 
that art as such is making use of (new) media as part of their objects in a critical and self-
referential manner. Hence, the process of mediatisation is critically deconstructed also in art 
works. At the same time art as a societal institution becomes mediatised in the sense of be-
ing present and discussed in the media. One of her main aims is to discuss mediatisation as a 
dialectical process that is not unidirectional.  

After having reviewed the Scandinavian context of mediatisation research, the following 
section will delve into the British and German approaches to the concept, since these are the 
areas that are quite closely linked to the Scandinavian debate.  

 

3.2 British Context  
When it comes to the terminology it is often mentioned that the term mediatisation sounds 
rather awkward to the ears of British scholars. Sonia Livingstone, for example, concludes 
that ‘the media mediate, entering into and shaping the mundane but ubiquitous relations 
among individuals and between individuals and society; and [...], as a result, the media me-
diate, for better or for worse, more than ever before. Writing in English, I prefer to conceive 
both these claims as central to the theory of mediation’ (Livingstone 2009: 7) and she asks: 
‘Does it matter if we label the latter process, ‘mediatisation’ or instead, simply, examine ‘the 
growing power of the media’ or the historical ‘transformation’ of the role of the media in 
mediating social processes or institutions of one kind or another?’ (Livingstone 2009: 14). 

                                                                                                                                                                         
ett medium genom komplexa kulturella, sociala, ekonomiska och materiella faktorer som förändras över tid och rum’ (Julich 
et al. 2008: 12-13). 
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Hence, it is rather mediation dominating the debate as a term. However, Thompson intro-
duced the notion of ‘mediazation of modern culture’ (Thompson 1990: 330) to describe the 
increasing mediation of symbolic exchange and the reproduction of ideology by media in-
dustries (Lundby 2009c). 

As for the terminology, Couldry discusses the relationship between mediation and mediati-
sation. He criticises Hjarvard’s definition in so far as he argues that Hjarvard’s understanding 
of mediatisation is linear and excludes the dialectical interdependences between media and 
society. He argues that ‘any process of mediation of an area of culture or social life is always 
at least two-way: ‘media’ work, not merely by transmitting discrete textual units for discrete 
moments of reception, but through a process of environmental transformation which, in 
turn, transforms the conditions under which any future media can be produced and under-
stood. In other words, ‘mediation’ is a non-linear process’ (Couldry 2008: 380). Although 
Couldry acknowledges the fruitfulness of a narrow understanding of mediatisation as Hjar-
vard’s for certain research questions, he suggests that Roger Silverstone’s notion of the 
mediapolis is more helpful in his case, namely the analysis of digital storytelling and media-
tion ‘as the result of flows of production, circulation, interpretation and recirculation’ 
(Couldry 2008: 383). For Silverstone the media (all of them) constitute an ‘array of possible 
technologies, delivery systems, platforms, discourses, texts, modes of address, as well as in 
the patterns of our use of them, they define a space that is increasingly mutually referential 
and reinforcive, and increasingly integrated into the fabric of everyday life’ (Silverstone 
2007: 5). Hence, Silverstone promotes to challenge media-centrism in media studies, by 
which he means that if media research assumes the centrality of media for the social a pri-
ori, there is no position to challenge the powerful and central position of the media. In a 
similar vein Couldry has suggested decentralising media studies (Couldry 2006b, 2006a). As 
an alternative towards the narrow perspective towards mediatisation, Couldry introduces 
the notion of media meta-capital in the tradition of Bourdieu’s understanding of capital as 
being constitutive for the positioning in a specific field that is part of the social. Forms of 
meta-capital introduce ‘the possibility that definitions of prestige within specific fields may 
be determined by influences outside those fields, specifically the state’s meta-capital’ 
(Couldry 2003: 667). Hence, meta-capital, e.g. incorporated by the state and the media is of 
importance for all kinds of fields including those that are not directly related to politics and 
the media. To be successful in the specific field the accumulation of meta-capital is helpful. 
Following that assumption Couldry demonstrates a specific understanding of mediatisation 
processes by extending Bourdieu’s terminology of capital.  

One of the latest accounts of theoretical and empirical engagement with Roger Silverstone’s 
understanding of mediation is the special issue ‘Proper distance: Mediation, ethics, other-
ness’ of the International Journal of Cultural Studies edited by Lilie Chouliaraki and Shani 
Orgad in memory of Roger Silverstone and drawing on his last publication Media and Moral-
ity, where he develops the idea of mediapolis. The articles can and should be understood as 
examples of discussing the mediapolis from the perspective of cultural media studies. Seven 
articles are analysing the media and their importance for ‘our relationship to the different, 
the unfamiliar, the other’ (Chouliaraki and Orgad 2011: 341).  
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3.3 German Context  
In the German context there have been extended discussions about the terminology as well. 
Michael Meyen (2009), among others, argues that Medialiserung is the more accurate term 
since Mediatisierung, introduced by among others Winfried Schulz (Mazzoleni and Schulz 
1999; 2004) and Friedrich Krotz (Krotz 2007, 2009), stands for other phenomena in history 
and social sciences. Sonia Livingstone (2009) as well as Rudolf Stöber (2010) state that me-
diatisation originally referred to the processes in early modernity when German rulers lost 
their imperial immediacy. Hence, one monarchy is subsumed into another one while the 
ruler keeps his title. However, he is only able to rule the country in allegiance with the higher 
prince. In that sense, sovereignty is mediatised (Livingstone 2009; Stöber 2010).  

However, both terms are persistently used, in some cases also synonymously (see Meyen 
2009: 6) and are identified as key terms in current communication studies. Meyen argues 
that the specific usage of the term mediatisation depends largely on the understanding of 
media and the definition of the research object of Kommunikationswissenschaft. Conse-
quently, he distinguishes – similar to Lundby – between broad and narrow definitions of the 
media and thereby broad and narrow understandings of mediatisation processes. On the 
one hand there are approaches towards mediatisation as suggested by Krotz (Hepp and 
Hartmann 2010; Krotz 2007, 2009) that promote a general, unspecific and broad under-
standing of media as technical institutions through which people are communicating. On the 
other hand there are approaches applying a narrow definition of media as complex, institu-
tionalised systems build around organised channels of communication with a specific capac-
ity. These approaches share the focus on the question if and how protagonists, 
organisations, institutions and social systems are adopting the media logic (Meyen 2009). As 
another consequence of these rather diverse definitions, there are distinct ways of systema-
tisation of mediatisation. Hence, different time frames and periods of extended mediatisa-
tion are suggested. They range from taking the whole history of human communication into 
consideration to the narrow focus on more current developments in the 20th century, e.g. 
the introduction and broad spread of television or the continued differentiation of media 
system by of privatisation and deregulation (Imhof 2006). 

Winfried Schulz presents a differentiation between four modes of mediatisation in which 
media play a key role, namely extension, substitution, amalgamation and accommodation, 
as a suggestion to reconcile medium theory in tradition of the Toronto School, Friedrich 
Krotz’ cultural approach to communication studies as well as perspectives of the traditional 
German communication studies. Extension refers there to the extended possibilities through 
media that overcome human constraints of communication across time and space. Substitu-
tion refers to the disappearance of formerly unmediated activities that are partly or com-
pletely substitute with media activities (e.g. computer games, home baking cf. Hjarvard 
2008). Amalgamation includes activities that merge unmediated with mediated practices. 
Here, Schulz refers to Krotz’s notion of Entgrenzung (cf. Krotz 2001), the dissolution of 
boundaries ‘between mediated and non-mediated activities’ (Schulz 2004: 89). He denotes 
for example practices such as listening to the radio while doing the housework or reading 
the newspaper while using public transport. Accommodation refers to processes of social 
changes that are often referred to in the popular discourse on mediatisation, namely the 
accommodation of institutions, organisations, individuals to media logics, e.g. media’s pro-
duction routines and formats. ‘Political actors adapt to the rules of the media system trying 
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to increase their publicity and at the same time accepting a loss of autonomy. On the other 
hand, the media also benefit from such transactions since they make politics more newswor-
thy and conveniently formatted’ (Schulz 2004: 90). Schulz continues by suggesting a relay, 
semiotic and economic function of the media that explain their importance for and in society. 

Friedrich Krotz extends this understanding by suggesting mediatisation as a meta-concept 
that operates on a macro-level such as individualisation, commercialisation and globalisa-
tion. The term meta-process refers to ‘long-term and culture-crossing changes, processes of 
processes in a certain sense, which influence the social and cultural development of human-
kind in the long run. More in detail, they are conceptual constructs, by which science as well 
as persons in their everyday life sum up certain developments, their causes, forms of expres-
sion and consequences and therewith make the world manageable’ (Krotz 2007 quoted in 
Hepp 2011: 6). However, Krotz puts the individual in focus as the active part of mediatisation 
that is promoting and making the process possible in the first place. ‘Starting point lies 
within the chosen terminology, namely that in the context of societal development commu-
nication is differentiated through ever new media. To be more specific, media are in that 
process not the active part, but the people and their usage of the media’ (Krotz 2001: 19).22  

There are a number of attempts to empirically and theoretically investigate Krotz under-
standing of mediatisation further. Some of them are collected in the Festschrift The Mediati-
sation of the Life World (Festschrift Die Mediatisierung der Alltagswelt) edited by Maren 
Hartmann and Andreas Hepp. Among these works is Andreas Hepp’s chapter on the the 
moulding forces of the media (Prägkräfte der Medien), a thesis, which he also presented 
quite recently at the conference of the International Communication Association in Boston. 
The moulding forces of the media is an attempt to develop Krotz’ notion of mediatisation 
further, where the moulding forces have to be analysed  

always in their netting with human action, especially (but not exclusively) with com-
municative action. Or one could say in the terms of a culturally oriented media and 
communication research: the specificity of media can only be articulated in their ap-
propriation as a process of cultural localization. As materialized and institutionalised 
totalities of a plurality of (communicative) actions media only get ‘powerful’ in net-
tings with practices [...] this means moulding (Hepp 2011: 13).  

Other attempts of developing especially historical perspectives on mediatisation (though in 
the edited book the authors prefer the term mediation) are gathered in the publication From 
the Politisation of the Media to the Mediatisation of Politics? (Von der Politisierung der Me-
dien zur Medialisierung des Politischen?). The opening chapter by Christoph Classen and 
Klaus Arnold (2010) suggests a broad understanding of mediatisation as well that acknowl-
edges interdependencies of social and media changes. They argue that the complexity of 
social change is never completely understood from only one perspective. 

In summary mediatisation is accepted and acknowledged as a key term in German commu-
nication studies already since the late 1990s, although there have been some controversies 
referring to terminology and definitions (Krotz 2008; Stöber 2008). However, mediatisation 

                                                       
22 ‘Ausgangshypothese [...] ist in der damit festgelegten Terminologie, dass sich im Rahmen der gesellschaftlichen Entwick-
lung Kommunikation durch immer neue Medien immer weiter in verschiedene Formen ausdifferenziert. Genauer sind nicht 
die Medien dabei der aktive Teil, sondern die Menschen in ihrem Umgang mit den Medien‘ (Krotz 2001: 19). 
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is understood on the bases that scholars and laymen, audiences and publics assume that 
media have a potential (either normatively good or bad) influences on society (Meyen 2009).  

In the following, I will take a look at the popular discourse on mediatisation opening up for 
popular understandings of the theoretical notion mediatisation. 

 

4. Broadening the Picture: Stepping out of Academia 
In the following I will present a quantitative content analysis of the biggest Swedish daily 
newspapers. The content analysis was conducted in order to gain an understanding of the 
popular discourse on mediatisation as constructed in the printed press. The analysis is con-
cerned with the mere quantity of articles referring to mediatisation, their scope of defini-
tions of mediatisation and the field for which mediatisation was discussed. Besides that I was 
also interested in the tone of the articles. Hence, I asked whether the articles where mainly 
positive, mainly negative, balanced or without a clear position towards mediatisation.23  

The content analysis was conducted with the help of the database Mediearkivet (Retriever 
Research), which collects approximately 400 sources of full text articles of Swedish newspa-
pers, journals and magazines.24 I constrained the search to the prioritised metropolitan press 
(storstadspressen), since smaller newspapers and magazines (prioriterad landortspressen, 
landortspressen, stadsdelspressen, tidskrifter) only published a minimal amount of articles 
referring to ‘medialisering’. At the same time they often republished articles that had ap-
peared somewhere else before. In turn including these articles would not have added much 
to the analysis. After entering the search term ‘medialisering’ in the database with the re-
striction of the search to storstadspressen eight newspapers were identified having pub-
lished at least one article including ‘medialisering’ between 1990 and 2011. These were 
Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs Posten, Sydsvens-
kan, GT, and Kvällsposten.  

At the point of time of the search, namely the 29 June 2011, there were 130 articles in the 
database that included a reference to mediatisation. However, articles that were published 
twice in different newspapers were excluded from further analysis. Compared to the usage 
of other – in Krotz’s (2009) terms meta-concepts – namely globalisation (5140 articles since 
1990) and individualization (687 articles since 1990) this is a comparably small amount of 
references.  

                                                       
23 Articles counted as mainly positive or mainly negative if the arguments for respectively against mediatisation predomi-
nated. An article was coded as ‘not taking a clear position’ if there were no arguments provided in terms of pro or contra of 
mediatisation. Balanced articles provided approximately the same amount of pro and contra arguments. 
24 Though the archive also includes Danish, Norwegian and Finish newspapers I only included the listed Swedish press since 
there were no differentiated categories for the newspaper type. They were therefore excluded for comparative reasons. 
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Table 1: Overview Articles including Mediatisation 1990-2011, N=126. 

 

The table indicates that there is a peak of published articles in 2000 and 2011 with 15 and 11 
articles being published respectively. The earlier peak might be related to the publication of 
the two public state reports (SOU 1999: 126; SOU 1999: 139) that potentially triggered a 
more intensive usage of the concept mediatisation with a minor time lag. A number of arti-
cles are also referring directly to both reports. Leading in the publication of articles is Sven-
ska Dagbladet that published all in all 40 articles compared to Expressen with 26, 
Aftonbaldet with 19, Dagens Nyheter with 18, Göteborgs-Posten with 14, Sydsvenskan with 
9, GT with 3 and Kvällsposten with 1 article. When it comes to the themes in which context 
mediatisation was used, there is a clear dominance of politics. 38.4 per cent of the 126 origi-
nal articles discussed politics, politicians and elections in connection with mediatisation. 
Other important topics were culture and society in the broadest sense, literature/theatre as 
well as media and arts.25 The table below provides an overview of the distribution of themes. 

 
 

Table 2: Thematic Overview of Mediatisation Articles in per cent, N=126 

                                                       
25 Here I included articles that critically discussed the Swedish media system as such.  
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Predominantly, the articles engaged with mediatisation within Sweden rather than other 
countries (93.6 per cent were referring to Sweden). When it comes to the in-depthness of 
engaging with the notion of mediatisation only 20.8 per cent of the articles provided any 
definition of mediatisation. Hence, a majority used the term in a self-explanatory way as-
suming an understanding among the audience of what is meant with mediatisation. Mediati-
sation is often used to reflect the contemporary Zeitgeist, a dominating tendency to an 
enhanced importance of media in the everyday life of everybody. If mediatisation is used in 
the context of politics in a more specific way, the definitions are often directly related to 
Kent Asp’s understanding or they reflect his reasoning indirectly. Alternative notions of me-
diatisation such as Baudrillard’s simulacrum as used in the following example (though the 
article is critical towards the idea) are minimal. The article refers to the myth of mediatisa-
tion in the sense that reality is only constructed in the media, meaning if a certain phe-
nomenon or person is not in the media, they are non-existent. The article states that the 
myth of mediatisation grossly exaggerates the increased importance of the media, and that 
‘in its most pointed form the hypothesis goes that the things that are not in the media, do 
not exist, which means it lacks societal meaning.’26  

In most cases mediatisation is mentioned together with general buzz words such as global-
isation, commercialisation, fragmentisation, homogenisation and individualisation. In a 
number of articles mediatisation is also linked to the consumption-oriented society. Only 
one article criticises the term mediatisation as such and states ‘musealisation, islamisation, 
mediatisation, feminisation, urbanisation, westernisation, ethnification, fragmentisation, 
mystification are examples for the latest newspaper jargon. Journalists do not want express 
complex relations with long phrases and difficult sentences, but compress the meaning in 
one word, sometimes incomprehensible. The phenomenon is international: English gets 
more and more words ending with –ization.’27 

In order to strengthen the argument 27.8 per cent of all articles presented supportive wit-
nesses in form of researchers or scientists.28 4.0 per cent gave the word directly to politicians 
and 3.2 per cent to communication consultants, journalists, authors or artists as well as to 
studies without specifically referring to a person.  

 

                                                       
26 ‘i sin mest tillspetsade form lyder dess centrala tes att det som inte syns i media inte existerar, det vill säga saknar sam-
hällelig betydelse.’ Thörn, Håkan, 'Låt inte medierna styra minnet!', Göteborgs-Posten, 2001-09-16 p. 49. 
27 ‘[m]usealisering, islamisering, medialisering, feminisering, metroisering, västernisering, etnifierin, snuttifering, mystifie-
ring är exempel ur de senaste ärens tidningsspråk. Journalister vill inte uttrycka komplexa förhållande med långa fraser och 
invecklad meningsbuggnad utan förtätar hellre i ett enda ord, stundom svårbegripligt. Fenomenet är internationellt; eng-
elskan får allt fler ord på -ization.’ Jesper Olsson, 'Gränser mellan konstarter överskrids', Svenska Dagbladet, 1997-08-11 p. 
22. 
28 The concept of supportive witnesses refers to the tendency that journalists are naming perceived authorities that support 
their argument and thereby the credibility of their publication. The concept was develop by the German scholar Lutz M. 
Hagen (1992).  
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Table 3: Overview over Supportive Witnesses included in the articles, N=126. 

 

As for the tenor of the articles most of them were mainly negative (45.6 per cent) or did not 
take any clear position (44.0 per cent). 

In conclusion mediatisation as a term has been adopted by the daily press only to a limited 
degree. Mediatisation is hardly discussed in relation to any definitions but is used in a self-
explanatory manner. In terms of the tone negative assumptions, namely commercialisation, 
spectacularisation, personalisation are dominating. In general mediatisation is related to a 
general diagnosis of the contemporary Zeitgeist without giving a specific understanding to 
what mediatisation actually refers to. 

 

5. Prospects: Looking Ahead 
The discussions around mediatisation are diverse and manifold. However, there is still a 
need to contextualise the interdisciplinary approach that aims at grasping broad cultural 
phenomena of change with theoretical differentiation and empirical studies of specific forms 
and modes of mediatisation. 

The body of research applying a differentiated understanding of mediatisation grew and is 
constantly growing. Hence, the buzzword mediatisation is becoming more and more an um-
brella term for a diverse field of media studies that gathers rather different approaches, but 
connects them terminologically at the same time.  

However, these kinds of hypes always also carry the potential of overdetermination. A vari-
ety of circulating definitions does not necessarily contribute to an improved understanding 
of cultural and social change in relation to media, but may potentially contribute to a mean-
inglessness and fuzziness that is derogatory for any scholarly engagement. In fact similar 
tendencies have been identified for broad concepts such as globalisation and individualisa-
tion (Aart Scholte 2000). Hence, a critical and dialogical approach integrating different disci-
plines such as cultural studies, history, political science and media studies is needed.  
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Systemvärldens och livsvärldens medialisering 
Kent Asp 

 

 

 

Jag tar i mitt bidrag fasta på vad Johan Fornäs skrev i Riksbanksfondens inbjudan till sympo-
siet: ”Hur kan man spåra medialiseringstematiken – och vad innebär den idag”. Först ”spå-
rar” jag genom att ta upp medialiseringsbegreppets ursprung och bakgrund. Därefter närmar 
jag mig frågan om vad medialisering ”innebär idag” genom att peka på vad jag ser som två 
huvudperspektiv: Systemvärldens medialisering som var utmärkande för det samhälle jag 
analyserade för 25 år sedan. Och livsvärldens medialisering som jag uppfattar vara ett sär-
skilt utmärkande drag för dagens Internetsamhälle. Frågan är om det ursprungliga begreppet 
som tog fasta på systemvärldens medialisering också är tillämpbart för livsvärldens mediali-
sering. 

 

Medialisering – en hypotes om hur medierna förändrar samhället 

Begreppet medialisering lanserades för 25 år sedan i slutkapitlet i min doktorsavhandling 
Mäktiga massmedier (1986). Det var ett försök från min sida att hitta ett medieanpassat 
begrepp där ordet självt skulle beskriva vad det handlande om; hur medierna förändrade 
politiken och samhället genom att politiker tenderade att anpassa sig till de villkor medierna 
ställde upp; en anpassning som innebar en maktförskjutning, som i förlängningen ledde till 
ett politiskt system som jag tillspetsat kallade för en mediekrati.  

Varför fanns det då ett behov av ett nytt begrepp som fångade denna samhällsförändring?  

Begreppet uppstod inte i ett behov att finna en sammanfattande term för mediernas stora 
betydelse i samhället. Medialisering var ett försök från min sida att närma mig den klassiska 
frågan om hur medierna förändrar samhället; media as agent of social change. Bland annat 
läste och inspirerades jag av den då aktuella Katz & Szecskös Mass Media and Social Change 
(1981). Det var så behovet av ett nytt begrepp uppstod. Jag hade i min avhandling (ansåg i 
varje fall jag) empiriskt visat att medierna var mäktiga (därav titeln) både som utbudsstruk-
tur (hade makt över publiken), men också och de alltmer hade kommit att få självständig 
makt som aktörer (hade makt över det innehåll som påverkade publiken). Men på slutet i en 
svensk doktorsavhandling förväntas man också blicka framåt och peka ut viktiga framtida 
forskningsfrågor. Det var så hypotesen om politikens medialisering kom till!  

 

Mediemaktens Janusansikte – medialiseringens grundval 

Medialisering är alltså inte (för mig kanske jag skall tillägga) synonymt med mediernas ökan-
de betydelse så där i största allmänhet. Medialisering är en sida av de uttryck mediemakten tar 
sig. Det är vad man kan kalla mediemaktens osynliga ansikte där anpassning är den verksamma 
maktmekanismen. Mediemaktens andra ansikte, det synliga ansiktet, handlar om mediernas 
makt som aktör och utbud där påverkan utgör den verksamma maktmekanismen. Mediernas 
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faktiska eller upplevda påverkansmakt betraktades i avhandlingen med andra ord som en förut-
sättning för mediernas anpassningsmakt. De är ju till de mäktiga man anpassar sig.  

Det är alltså mediemaktens Janusansikte som är själva grundvalen i medialiseringsprocessen. 
Medierna (som aktörer och utbud) får makt genom att påverka den ”andre”, men också 
makt genom att ”den andre” anpassar sig till medierna. För mig var medialisering med andra 
ord ett sätt att ”rethink the question of media power”. Det som Sonia Livingstone (2009) 
också idag i sin kritiska analys anser vara just det som just kännetecknar medialiseringstesen.  

 

Medialiseringsbegreppets historiska kontext 

Begrepp uppstår i en specifik historisk kontext. Och kontexten har naturligtvis särskilt bety-
delse för begrepp som syftar till, som medialisering gör, att beskriva en samhällsförändring, 
en historisk utvecklingsprocess.  

Tre historiska kontexter kan jag så här i efterhand se hade särskild betydelse.  

För det första framförs medialiseringshypotesen i mitten på 1980-talet mot bakgrund av det 
som hänt i politiken från 60-talet och framåt. Det handlade om TV-åldern; om mediernas 
framväxt som en självständig institution där televisionens införande var avgörande för ut-
vecklingen, och då även för partipressens successiva nedgång. Det var alltså detta formativa 
skede i mediehistorien som utgjorde bakgrund till min tes om politikens medialisering.  

En andra viktig historisk kontext utgjorde den debatt som fördes (i Sverige och andra länder) 
på 60- och 70-talen om mediernas vänstervridning. Och den utmärkte också journalistiken. 
Men det uppstod också en diskussion om att det stora problemet inte var att medierna var 
politiskt vridna utan att de var ”medievridna”; som en följd av deras framväxt som en själv-
ständig institution med en egen ideologi och med ett regelsystem som samhällets alla sekto-
rer hade att anpassa sig till. 

Och så fanns självfallet, för det tredje, vetenskapen som historisk kontext. Jag inspirerades 
av den norska maktutredningen, som då var aktuell, särskilt av Gudmund Hernes (1978), av 
Altheides medielogik (1979, 1985), men också av Friedrichs tes om The Rule of Anticipated 
Reactions (1963), liksom av Tomas E. Pattersons (1980) teser om intrusive media och media 
intervention i amerikansk politik. 1980-talet var ju ett decennium då böcker och artiklar med 
Power i titlarna var särskilt vanliga.  

 

Medialiseringsforskning igår och idag  

Vad innebär ”medialiseringstematiken” idag? Det är den andra frågan jag tänker beröra.  

En översiktlig genomgång av forskningen om medialisering visar att den på 1980-talet i prin-
cip var obefintlig. Det är svårt att överhuvudtaget finna några vetenskapliga studier som tar 
sin utgångspunkt i medialiseringsbegreppet. Det gäller såväl nordisk som internationell me-
dieforskning. Däremot förekommer på 1980-talet begreppet och företeelsen i (i varje fall i 
den svenska) mediedebatten och i mer populärvetenskapligt orienterade skrifter.  

En viss uppgång kan skönjas i början av 1990-talet. FSMK anordnade 1990 exempelvis en 
konferens på temat medialisering (Asp 1990; Hannerz 1990). Men internationellt är det vad 
jag kan se först under andra halvan av 1990-talet som medialiseringsbegreppet tas upp i den 
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vetenskapliga litteraturen. I en internationell antologi om valkampanjernas roll i den moder-
na demokratin (Asp & Esaiasson 1995) använde jag exempelvis medialization som översätt-
ning, men under senare år används på engelska oftast mediatization eller också media-
tisation. Det finns alltså fog för Livingstones (2009) frustration över att begreppet verkar 
vara ”lost in translation”.  

Ordet medialisering (eller varianter på engelska som medialization, mediatization, mediatisa-
tion) tycks med andra ord inte förekomma i en medievetenskaplig kontext före det introdu-
cerades i Mäktiga massmedier 1986 (Hjarvard 2008: 106; Lundby 2009:12). Idén att 
samhällen anpassar sig till medierna (den dominerande medieteknologin) är däremot varken 
ny eller originell. Förgrundsfiguren för just detta tankegods är enligt min uppfattning när-
mast McLuhans främsta inspirationskälla Harold A. Innis och hans klassiska verk som finns 
sammanfattade i boken The Bias of Communication (1964).  

 

Varför så hett nu? 

Men varför har medialisering blivit ett så hett område i den internationella medieforskning-
en i slutet av 2010-talet? 

Jag tror på tre förklaringar. 

En första förklaring till framgången (om man nu kan kalla det så) har naturligtvis att göra 
med att begreppet är öppet för tolkningar, och att det har ett normativt stuk, det passar bra 
för kritik av medierna. Att det är ett heuristiskt begrepp. Och bra begrepp är som flugpap-
per, som Adorno lär ha sagt. Allt fastnar på dom.  

Det påminner på så vis om ett annat begrepp, framing, där det oprecisa i begreppet närmast 
gjorts till en dygd. Jag har för mig att Robert Entman, en av framingsteorins upphovsmän och 
tillskyndare, på kritik mot framingbegreppets luddighet svarat att den är bara är till fördel. 
Luddigheten inbjuder till forskning med andra och nya infallsvinklar och utvecklar på så vis 
forskningen. Och så är det säkert, även om det då sker på bekostnad av forskningens kumu-
lativitet  

Detsamma gäller nog även för medialiseringsforskningen. Buden om medialiseringens egent-
liga innebörd är många. Och olika forskare, och olika forskningsdiscipliner behöver nödvän-
digtvis inte definiera ett begrepp på samma sätt, även om man som enskild forskare 
självfallet skall arbeta med hyfsat precisa begrepp, och hypoteser som kan utsättas för empi-
risk prövning.  

En andra förklaring är att begreppet blivit omtvistat, bland annat konkretiserat i debatten 
om mediation vs mediatization. Dessutom verkar konfliktlinjen gå mellan å ena sidan anglo-
amerikanska och å den andra skandinaviska och europeiska medieforskare. Och det vet vi – 
konflikter ger bra uppmärksamhet.  

En tredje, och den kanske viktigaste, förklaringen till den stora internationella uppmärksam-
heten i slutet av 2010-talet är den mediehistoriska kontexten: nätets, och särskilt de sociala 
mediernas genomslag. Medialiseringsperspektivet tycks betraktas som särskilt relevant i 
Internet-åldern.   
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Medialiseringsteorins kännetecken 

I Mäktiga massmedier (1986) definierades begreppet på följande sätt: ”denna tendens hos 
politikerna att anpassa sig till de villkor massmedierna ställer upp kan med en gemensam 
beteckning kallas för politikens medialisering” (s 359). Vidare antas orsaken till medialise-
ringen ligga i ”att politikerna kommit att bli alltmer beroende av massmedierna och de aktö-
rer som verkar inom dessa” (s 358). Något som jag här kallar beroendehypotesen. 
Medialiseringen antas också leda till att ”makten … förskjutits över tid” (s 359). Ju mer politi-
ken medialiseras, desto större makt får medierna. Något som jag här kallar maktförskjut-
ningshypotesen.  

Sammanför vi definition och hypoteser om orsak och verkan kan den ursprungliga medialise-
ringsteorin (stora ord, men jag väljer för enkelhetens skull att kalla den så) beskrivas på föl-
jande sätt: 

Samhällets medialisering är en teori om hur mediernas framväxt som institutioner förändrar 
samhället genom att samhällets aktörer och institutioner tenderar att anpassa sig till medi-
erna och mediernas sätt att arbeta och tänka – medielogiken; en anpassning som förklaras 
av att samhällets aktörer och institutioner över tid blivit mer beroende av medier, vilket leder 
till att mediernas makt ökar i samhället.  

Ursprungligen handlade det om politikens medialisering (det var en avhandling i statsveten-
skap). Men politik kan, som jag här gjort, ersättas av samhälle för att göra teorin mer gene-
rell. Medialiseringsteorin, såsom den ursprungligen formulerades, utmärks enligt min 
mening av fem kännetecken:  

 

(1) medialisering handlar om förändring  

(2) medialisering handlar om makt  

(3) medialisering handlar om maktförskjutning 

(4) medialisering handlar om anpassning  

(5) medialisering handlar om beroende 

 

En utveckling av den ursprungliga teorin som tog fasta på systemvärldens medialisering krä-
ver att de fem nyckelbegrepp klargörs och preciseras. Det är en stor utmaning eftersom det 
handlar om svårhanterliga begrepp. Jag har inte i detalj tagit del av den numera omfattande 
litteraturen (just har ett specialnummer av Communications helt ägnat medialiseringsforsk-
ning kommit) men mitt intryck är att medialiseringens konsekvenser (maktförskjutningshy-
potesen) och orsaker (beroendehypotesen) inte uppmärksammas lika mycket som frågor 
kring själva begreppet.  

 

Mediebegreppet i medialiseringsteorin 

Har då de ursprungliga tankarna om systemvärldens medialisering i gårdagens TV-samhälle 
någon bäring för livsvärldens medialisering i dagens Internetsamhälle?  

Jag tror det, med risk att det kan tydas som både brist på förnyelse och självdistans.  
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Medialiseringstanken som den framfördes 1986 skiljer sig inte på något avgörande sätt från 
den som jag möter i dagens internationella forskning.  

Utrymmet tillåter inte en diskussion om de särskilda kännetecken som jag anser utmärka 
medialiseringsteorin. Men frågor kring anpassning (hur ungdomar och smartphones genom 
nätet närmast växer samman), frågor kring makt (hur amerikanska jätteföretag på nätet som 
Facebook vet allt om sina användare och hur det kan användas av reklamindustrin) och frå-
gor kring beroende (hur sociala medier blivit en integrerad del av privatlivet) är alla centrala 
sett i ett livsvärldsperspektiv.  

Avslutningsvis skall jag istället ta upp ett överordnat, men också problematiskt begrepp – 
medier – och hur det kan hanteras i en teori som gör anspråk på att omfatta både system-
världens och livsvärldens medialisering. 

Medialiseringsteorin sätter egentligen inte fokus på medierna – det centrala är hur männi-
skor och samhällets olika aktörer och institutioner anpassar sig till medierna. Vad är det då 
människor och samhällen antas anpassa sig till? 

Både till vardags och i den vetenskapliga litteraturen uppträder medier i många skepnader. 
Medier har alltid varit ett knepigt begrepp, men genom nätets, de globala tv-spelens, och de 
sociala mediernas framväxt har det blivit än mer svårfångat.   

I min beskrivning handlar det om en anpassning till ”de villkor medierna ställer”, till ”medi-
ernas sätt att arbeta och tänka”, till ”medielogiken”. Andra har senare föredragit att tala i 
termer av ”modus operandi”, eller närbesläktade begrepp som ”media routines”, ”media 
customs”, ”media procedures”, ”media habits” och ”media culture” (som kan ses som en 
produkt av en vidsträckt användning av medielogik). 

Det som är gemensamt för samtliga är det handlar om en anpassning till medierna som en 
institution, och då närmast i betydelsen regelsystem, det som en av företrädarna för ”new 
institutionalism” nobelpristagaren Douglass North (1990) enkelt sammanfattat som ”the 
rules of the game”.  

Men institution har också, menar jag, en annan, mer ursprunglig, betydelse – institution som 
inrättning. (I Mäktiga massmedier (1986:14-17) fanns också medierna med i just denna be-
tydelse, men då inte i ett medialiseringsperspektiv). Medierna kan alltså framträda som insti-
tution i två skepnader: som ”regelsystem” (i form av villkor, medielogik eller vad vi vill kalla 
det) och som ”inrättning” (överföringsteknologi, apparat eller vilken aspekt av förmedlings-
strukturen vi väljer att ta fasta på).  

Fungerar då institutionsbegreppet både i systemvärldens och i livsvärldens medialisering? 
Kan Facebook och andra sociala medier, email och nätet uppfattas och analyseras som insti-
tutioner, det vill säga både som regelsystem och som inrättning, överföringsteknologi? 

Jag tror det. De ”nya” mediernas roll för livsvärldens medialisering kan därför med utgångs-
punkt ifrån den tidigare mer generellt formulerade teorin formuleras på följande sätt:   

Livsvärldens medialisering är en teori om hur Internet och de sociala mediernas framväxt 
som institutioner förändrar samhället genom att enskilda individer och grupper av människor 
tenderar att anpassa sig till de ”nya” medierna som teknologier och regelsystem; en anpass-
ning som förklaras av att enskilda och grupper av människor över tid blivit mer beroende av 
de ”nya” medierna; vilket leder till att mediernas makt ökar i samhället. 
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Mediernas sociala och asociala liv 
Ulf Hannerz 

 

 

 

Första gången jag mera akademiskt funderade över mediernas plats i samtida mänskligt liv 
var i Washington, DC, i mitten av 1960-talet. Jag höll på med etnografiskt fältarbete i en 
svart stadsdel, och oroade mig först litet över vilken plats mitt TV-tittande med grannskapets 
folk egentligen kunde ha i min studie. Där satt jag och tittade på tvåloperor och boxnings-
matcher, men i antropologins klassiker fanns inga TV-rutor. Detta var för snart ett halvsekel 
sedan, och klassikerna handlade om samhällen som ännu inte gått igenom ens den första 
medierevolutionen – den med ett eller annat skriftspråk. Samhällen, alltså, där fortfarande 
ansikte-mot-ansikterelationerna var allenarådande. Sedan dess har mediernas antropologi 
blivit en viktig del av ämnet. Min senaste fältstudie, av nyhetsmediernas utrikeskorrespon-
denter och deras arbete, slutade inom gångavstånd från mitt första fält, med ett samtal med 
Cecilia Uddén, när hon var Sveriges Radios utsända i Washington. Men medan jag höll på med 
den tidiga studien i det svarta Washington kom jag att läsa Marshall McLuhans egensinniga 
men profetiska Understanding Media, vilken åtminstone fick mig att inse bredden och varia-
tionen i medieteknologiernas penetrering av kulturer och samhällen genom historien. Deras 
kapacitet att bära och förändra kulturella formspråk och mänskligt tänkande är uppenbart en 
stor del av detta, men i dag tänker jag främst uppehålla mig vid några sociala dimensioner av 
medialiseringen, mediernas förmåga att på många nivåer påverka sociala relationer, och me-
ningsflödet mellan människor. Det handlar om några av mediesamhällets elementära former, 
övergripande tendenser som kan exemplifieras på många sätt, i varierande sociala skalor.  

En är vad jag vill kalla ”medvaro”, upplevelsen av att genom medierna vara med om samma 
sak, tillsammans med andra, fastän man inte är på precis samma plats. En annan är ”simul-
tansyssleriet”, att hålla på med en sak på plats, lokaliserat, i ansikte-mot-ansikterelationer, 
och samtidigt någonting annat genom ett eller annat medium. En tredje, i viss mån medva-
rons motsats, får tills vidare heta ”bortval”, och handlar om möjligheten att genom person-
ligt mediebruk fjärma sig från somlig verklighet.   

Medvaron kännetecknas av vad vi, som kontrast mot ansikte-mot-ansikterelationerna, kan 
beskriva som skuldra-mot-skuldrarelationer, axel-mot-axelrelationer. Vi har uppmärksamhe-
ten riktad åt samma håll, och vi vet att det är så. Om den mest solida sociala formen för 
mänsklig kultur är ”jag vet, och jag vet att du vet, och jag vet att du vet att jag vet”, så finns 
den här, liksom naturligtvis i en hel del ansikte-mot-ansikterelationer. Kanske det i humanve-
tenskaperna mest kända, någorlunda aktuella exemplet på medvarons betydelse är Benedict 
Andersons hävdande av det tryckta ordets betydelse för nationalismens genombrott: mass-
spridda bibelöversättningar och tidningspress stärkte medvetandet om att tillhöra en grupp 
som läste samma språk. (Fastän egentligen hade McLuhan redan hastat igenom samma in-
sikt närmare tjugo år före Anderson.) Men inte bara tryckmedierna kunde stärka medvaron. 
När jag för drygt tjugo år sedan redigerade en liten bok om Medier och kulturer (1990) kunde 
Orvar Löfgren i sitt bidrag ”Medierna och nationsbygget” bland annat peka på hur radio och 
TV i sin tidiga fas bidrog till att göra Sverige svenskt, hur folkhemmet inte bara var en väl-
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färdsstat utan också ett land med en enda radiokanal, och så småningom en enda TV-kanal. 
Denna medvaro, denna föreställningarnas gemenskap, behöver förstås inte alltid ligga på 
nationsnivån. Vad jag kunde konstatera i mitt fält i det svarta Washington på 1960-talet var 
att de två-tre svarta radiostationerna, med sin soulmusik och sina slagfärdiga discjockeys, 
gjorde mycket för att skapa ghettots gemenskap. 

Nu kan medvetandets och idéernas sociala organisation också ta andra, och ofta kanske 
bräckligare, former än det där ”jag vet, och jag vet att du vet, och jag vet att du vet att jag 
vet”. Jag lånar begreppet ”pluralistic ignorance”, som jag vill översätta fritt till ömsesidigt 
ovetande, närmast från Robert Merton, vid det här laget tämligen klassisk sociolog. Båda 
vet, men ingendera vet att den andra vet. Det finns förstås mildare varianter av detta – man 
kan misstänka att den andre också vet, eller tycker, men det blir inte av att man kollar det. I 
större skala är censur ett medel som maktapparater har tillgripit för att hindra att idéer ska 
spridas och organiseras till en mer fullkomlig delaktighet. Censur kan hindra folk från att 
veta, men också att veta att alla andra också vet. Ett missnöje och tvivel kan vara utbrett 
inom ansikte-mot-ansikterelationernas mera intima kretsar, men man kan inte vara säker på 
hur långt det sträcker sig. Över alltsammans kretsar som medvaro en myndigheternas och 
mediernas officiella sanning.    

Jag har följt det senaste halvårets händelser i Arabvärlden som, bland annat, ett slående 
exempel på utvecklingen av en ny medvaro. Uppenbarligen fanns här ett utbrett, uppdämt 
men fragmenterat, illa organiserat missnöje – antagligen rätt mycket av det ömsesidiga ove-
tandet, åtminstone brist på ömsesidig tillit. Särskilt i en genombrottsfas verkar de sociala 
medierna – egentligen skulle jag hellre sett att de kallades personliga medier – ha spelat en 
stor roll i att transformera idéernas och förtroendets sociala organisation, inte minst i sam-
spel med den mera frifräsiga Qatar-baserade TV-nyhetskanalen Al Jazeera, väsentligen utan-
för regimernas räckvidd. I Egypten framstod en ung lokal chef vid Google som en av 
upprorets organisatörer. Det verkar också rätt tydligt att detta uppror, eller detta komplex 
av uppror, som så många andra sedan det sena 1900-talet, åtminstone i sin tidiga aktivistiska 
fas, till stor del varit ett generationsuppror, ett ungdomsuppror. Det har väl att göra med att 
ungdom ofta i sitt risktagande uppfattar sig ha mer att vinna och mindre att förlora. Men jag 
kan inte se annat än att det också har att göra med den yngre generationens större medie-
engagemang, större mediekompetens, som gör dem till medvarons förtrupp. Det närmaste 
jag hört någon komma till att förutspå den kommande arabiska våren var i ett föredrag i ok-
tober i fjol av den amerikanske samtidshistorikern Mark LeVine, som också är rockgitarrist 
och i sina båda egenskaper följt den arabiska populärkulturen i dess samspel med politiska 
stämningar. Det LeVine visar, bland annat i en bok med titeln Heavy Metal Islam, är att de 
politiska förhoppningarna ligger inbäddade i en bred kulturell medvaro som till stor del är 
medieburen, även om den också omfattar sådant som livekonserter, där slöjor, jeans och 
sneakers blandas i publiken.    

Nu, som det heter, över till någonting helt annat. Det jag kallar ”simultansyssleri” är ungefär 
vad som också brukar kallas ”multi-tasking”, alltså att hålla på med flera aktiviteter samtidigt 
eller i snabb följd. Men vad jag här särskilt syftar på handlar om att hålla på med en sak på 
plats, lokaliserat, ofta i ansikte-mot-ansikterelationer, och samtidigt någonting annat genom 
ett eller annat medium. Hur bra klarar människor det, hur uppfattar vi det, vad kan kombine-
ras med vad?  
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Jag minns från för rätt många år sedan att någon handläggare vid dåvarande Humanistisk-
Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet harmset rapporterade om en politikerrepresentant 
som ägnade sig åt att läsa tidningen under pågående rådssammanträde. Det hindrade i och för 
sig inte att politikern ifråga senare gick vidare i karriären till möjligheter att utöva ett än större 
inflytande på det svenska forskarsamhället. Mera nyligen vidarebefordrade en av mina ameri-
kanska systerdöttrar ett nyhetsfoto, diskret taget bakifrån vid en session i staten Connecticuts 
lagstiftande församling. Ganska många laptopdatorer var uppfällda, vilket väl kunde vara OK. 
Men man kunde se att medan oppositionsledaren talade höll två ledamöter på att lägga pati-
ens på sina datorer, medan en annan var på Facebook och en kollade baseballresultaten. 

Jag vet inte om vi vid det här laget blivit mera förhärdade, eller fortsätter att bli irriterade, 
när andra vid till exempel ett sammanträdesbord eller seminariebord tycks ägna mer tid och 
intresse åt sin mobiltelefon än åt de andra som finns där på plats. Själv tycker jag att mycket 
kunde vara vunnet om man i ett slags Vildavästernstil samlade in såväl skjutvapen som mo-
biltelefoner vid dörren. Men det bygger kanske på en gammeldags moral om att ansikte-
mot-ansikterelationer principiellt har företräde framför medialiserade kontakter. Jag vet inte 
om det finns framväxande och föränderliga etikettsregler här. 

Naturligtvis är det också en fråga om vad som faktiskt går att klara av. Jag blir också irriterad 
när jag ser någon bilförare ägna sig aktivt åt sin mobiltelefon samtidigt som han eller hon ska 
manövrera i trafiken. Men det är också klart att det går bra att lyssna medan man kör bil, 
eller ägnar sig åt praktiska sysslor. Det har till stor del blivit radions särskilda nisch i medie-
samhället. Det blir naturligtvis mera av ett konkurrensförhållande om man ska lyssna åt ett 
håll och samtidigt föra ett samtal åt ett annat. Men ansikte-mot-ansikterelationer och medi-
auppmärksamhet är helt klart inte alltid i konkurrens. Samlyssnande och samtittande är en 
utbredd och ofta behagligt kravlös form av sällskapsliv, som det var för mig där framför TV:n i 
mitt svarta grannskap i Washington. Och mycket av vår närvaro på nätet handlar om att hålla 
än tätare kontakt med folk som vi i första hand känner från ansikte-mot-ansiktekontakter.  

Simultansyssleriets skiftande former dyker upp på många håll i vardagslivet i vårt samtida 
medialiserade samhälle. Somliga tar vi nu för givna, andra är kontroversiella, och de kan ha 
varierande sociala utbredningar. Det finns otvivelaktigt studier i det föränderliga medieland-
skapets etnografi att göra här. Mycket handlar säkert i så fall om småskaliga närstudier i av-
gränsade miljöer. Men man kan kanske också lyfta upp simultansyssleriets problematik till 
andra nivåer. På sin tid, när Vilhelm Mobergs utvandrare blev nybyggare i Minnesota, fanns 
det inte mycket medier, och särskilt inte mycket som kunde nå dem från Sverige. Nu går det 
lätt att bo i en svensk storstadsförort och samtidigt ha sina TV-program och sina DVD från ett 
hemland någon annanstans, som man dessutom billigt eller gratis kan upprätthålla kontak-
ten med per telefon eller Skype. Vad betyder det för ansikte-mot-ansiktekontakterna med 
människor i den nya närmiljön, vad betyder det för formandet av en medvaro där? Egentli-
gen mer, skulle jag gissa, än det mesta av någon officiell multikulturalism.   

 Jag har redan antytt att jag tycker begreppet ”sociala medier” är betänkligt – är inte alla medier 
närmast definitionsmässigt sociala? Men sedan kan man ju också tycka att konsekvenserna av 
somligt mediebruk snarast kan bli asociala, när de stör andra sociala kontakter – företrädesvis de 
i ansikte-mot-ansikterelationer. Simultansyssleriet erbjuder exempel på det. När jag nu kommer 
till min tredje kategori av mediehantering, den jag kallar ”bortval”, hittar jag återigen betänkliga 
konsekvenser. Det handlar alltså om möjligheten att välja, som kan tyckas mycket önskvärd, 
men också om möjligheten att därmed välja bort, som kan vara problematisk. 
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 När jag började min studie av nyhetsmediernas utrikeskorrespondenter och deras arbete, 
för ungefär 15 år sedan, föreställde jag mig att detta i globaliseringens tidevarv måste vara 
en bransch med lysande framtidsutsikter. Jag tänkte mig korrarna som ett slags kosmopoli-
tismens agenter, som genom medierna skulle göra läsare, lyssnare och tittare till bättre 
världsmedborgare. Så blev jag rätt förvånad när jag åt en intervjufrukost med David Rem-
nick, då Washington Posts före detta Moskvakorrespondent, numera chefredaktör för New 
Yorker, och han förutspådde att det snarare var ”ett döende yrke”. Jag hoppas fortfarande 
att han var överdrivet pessimistisk, men sedan dess har det onekligen på många håll skett 
förändringar i utrikesrapporteringens praktik. Att ha varaktigt utposterade korrespondenter 
är dyrt, ekonomimedvetna redaktioner söker efter alternativa lösningar, och ett resonemang 
som förs fram är att i det nya medielandskapet kan alla som verkligen är intresserade knap-
pa sig fram till sajter med all tänkbar information, från alla världsdelar. 

Vad jag vill säga här är att alla mera måttligt intresserade också kan låta bli. När jag har före-
läst om min studie av utrikeskorrespondenterna har jag ofta tagit utgångspunkt i den mor-
gonen då jag satt i mitt kök här i Stockholm, drack mitt kaffe, bläddrade i tidningen, försökte 
vakna, och halvlyssnade till Morgonekot. Och så kom en bekant röst, som rapporterade om 
den tämligen nyupptäckta talibanrörelsen och dess framgångar i Afghanistan, och signerade 
av med sitt namn, och så – ”…Hong Kong.” Och jag vaknade till litet mera. Vadå? Hur kan 
man rapportera om Afghanistan från Hong Kong?  

Nu gör man faktiskt så, om man är Asienkorrespondent. Men min poäng här är att jag, och 
mångtusentals svenskar som också hade Morgonekot i sin frukostrutin, fick höra talas om 
talibanerna på det sättet, fastän de flesta av oss vid 1990-talets mitt nog inte var särskilt 
intresserade av Afghanistan. Den sortens allmänmedier med bred mottagarkrets har stora 
möjligheter att bidra till formandet av informerade medborgare, rentav världsmedborgare, 
genom en slump eller en invand rutin. När man bläddrar sig igenom hela morgontidningen, 
eller hör hela Ekot, eller ser hela Rapport, får man sig mycket till livs genom serendipitet, för 
att använda ett annat begrepp som samme sociolog Robert Merton uppmärksammat – man 
upptäcker en sak när man söker efter något annat, eller bara scannar i största allmänhet. Låt 
vara att medierna blir serendipitetens grindvakter, ger publiken en chans att få veta en sak 
men inte en annan. Allmänmedierna kan i alla fall fungera med en bred informationsfront. 

I kontrast till det kan det mera specialiserade, fragmenterade medielandskapet riskera att ta 
oss bort från serendipiteten. För ett par år sedan skrev en av New York Times’ krönikörer, 
Nicholas Kristof, också en gammal utrikeskorrespondent, en kolumn under rubriken ”The 
Daily Me”. När människor väljer sin dagliga ranson av sajter och bloggar, påpekade han, kan 
de vara benägna att odla sina specialintressen, bekräfta sina fördomar, och välja bort allt 
annat. Med det får de sitt skräddarsydda husorgan, The Daily Me. Folk kan rentav föredra att 
skriva om sig själva i stället för att läsa om andra. Så odlar medierna, genom konsumenter-
nas bortval, narcissism snarare än kosmopolitism.  

Och med det, kan man väl notera, blir medvarons kretsar allt snävare. Det jag vet, och vet att 
du vet, och vet att du vet att jag vet, omfattas av allt färre. Om vi gör mycket personliga val 
och bortval kan summan av dem bli mycket exklusiv. Beroende på hur vi hanterar vårt simul-
tansyssleri kanske vi kan komma till det extrema, dystopiska resultatet att de vi möter i våra 
ansikte-mot-ansikterelationer blir främlingar.  
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Medialisering: Tre dimensioner  
Stig Hjarvard 

 

 

 

Vi kan for det første opfatte medialiseringen som en forskningsdagsorden, der er 
foranlediget af reale samfundsmæssige og kulturelle forandringer. I takt med at medierne er 
blevet allestedsnærværende i kultur og samfund, har en række fagområder inden for fx 
politik, pædagogik, religion mv. fået øjnene op for, at mediernes indflydelse må med-
reflekteres. Herved åbnes der dels for en intensivering af studiet af mediernes betydning og 
samspil med en lang række andre samfunds- og kulturinstitutioner, og dels er der lagt op til 
et omfattende tværdisciplinært samarbejde. Desuden må medievidenskaben gentænke sit 
eget genstandsfelt. Når medievidenskab både kan handle om tv-genrers æstetik, geo-tagging 
i mobile medier og politisk strategisk kommunikation er fagområdet næsten ved at drukne i 
sin egen succes: Hvad er medievidenskabens egenart i en situation, hvor genstandsfeltet 
eksploderer, og andre fagområder begynder at inddrage mediernes betydning?  

For det andet kan vi se medialiseringen som en teoretisk udfordring, idet denne 
begrebsramme åbner mulighed for en gentænkning af klassiske spørgsmål om mediernes 
magt i kultur og samfund. Hvis hidtidig medieforskning – forenklet sagt – enten har bekendt 
sig til en effekt-forståelse (hvad gør medierne ved mennesker?) eller til en opfattelse af 
brugerne som magtfulde (hvad gør mennesker ved medierne?) tager medialiseringsteori 
afsæt i en ændret kontekst: medierne er på en og samme tid blevet en integreret del af 
samfundet og en selvstændig samfundsinstitution. Medierne udvirker ikke effekter på 
samfundet, men igennem samfundet. En central teoretisk pointe er i lyset heraf at skifte 
fokus fra mediering til medialisering i forståelsen af mediernes betydning i kultur og 
samfund. Mediering vedrører den konkrete kommunikative handling med anvendelse af et 
medie. Medialiseringen, derimod, omhandler den længerevarende proces, hvor medier 
indgår i forandringen af kultur og samfundsmæssige institutioner.  

For det tredje udgør medialiseringen en historisk proces i det højmoderne samfund på linje 
med andre modernitetsprocesser som individualisering og globalisering – som media-
liseringen også spiller sammen med. Medier har altid haft indflydelse på kultur og samfund; 
eksempelvis var fremkomsten af trykketeknikken med til at demokratisere adgangen til det 
trykte ord og bidrog dermed til at fremme udbredelsen af oplysningstanker og mindske 
religionens organisatoriske autoritet til fordel for et mere individuelt trosforhold. Tidligere 
var medierne dog snarere redskaber for andre institutioner (fx videnskab og religion), 
hvorimod medier i dag er blevet en selvstændig institution i samfundet, samtidig med at de 
integreres i andre institutioner. Medialiseringen indebærer en intensiveret indflydelse fra 
medierne, i og med at andre samfundsinstitutioner i stigende grad må tilpasse sig mediernes 
funktionsmåde.  
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Medialisering 
Eva Swartz 

 

 

 

Jag har min erfarenhet från medievärlden – jag har arbetat inom tv i 20 år, och därefter på 
bokförlag så det är min infallsvinkel. 

Medialiseringen tog ett jättesprång när nätet började utvecklas ordentligt för cirka 10 år 
sedan och har tagit än mer fart i och med de sociala mediernas framväxt. 

På utgivarsidan – jag var programdirektör på TV4 och ansvarig utgivare – blev vi nästan tagna 
på sängen när vi inte längre var de gamla få instanserna som ”bestämde” över mediebilden. 
Frågeställningar som ”ska vi ändå låta bli att publicera namn och bild på den person som tros 
ha mördat Anna Lindh trots att bild och namn redan finns på otaliga bloggar och utländska 
sajter? Framstår vi som fånar eller seriösa då?” Det enorma medieutbudet har enligt min 
mening flyttat gränsen för när och vad vi publicerar, det går fortare och man gömmer sig 
ofta bakom ord som ”allmänintresse” och ”yttrandefrihet”. Mindre diskuteras det om det 
ansvariga utgivare också ska beakta – hur påverkar publiceringen den som porträtteras och 
hans eller hennes familj och närstående? Vad får den för följder? 

Vår tids vilja att ha ett transparent samhälle i alla delar – som i mycket är en bra utveckling – 
har också baksidor, i alla fall nu när vi ännu inte har hittat former för hur vi ska reglera alla 
de kommunikativa möjligheter vi har. Historien med barnprogramledaren Ola Linderholm är 
ett bra exempel. Expressen väljer att publicera, på Facebook ”rasar” allmänheten, han döms 
av såväl medier som allmänhet och vi har utan att blinka gått ifrån samhällets princip att 
döma, det har vi rättsväsendet till. Ibland upplever jag att vi har återinfört den medeltida 
skampålen. 

Jag vill återknyta till utgivaransvaret och visa på några exempel där man tydligt ser att utgi-
varansvaret är i gungning och under förändring. 

Det första exemplet är ett nyhetsinslag som visades på TV4 tidigt i höstas. Inslaget handlar 
om en holländsk lastbilschaufför som blir tagen av den svenska polisen, misstänkt för narko-
tikasmuggling. Han får sitta häktad ett år och en del av den tiden helt isolerad. Intervju med 
holländaren, sen över till nyhetsuppläsaren Bengt Magnusson i studion som säger: ”Ni har 
väl inte glömt att ni kan kommentera den här nyheten direkt på nätet? Säg vad ni tycker”. 
 Efter reklamen tillbaka till Magnusson som nu bredvid sig har en platta med några citat från 
tittarna av typen ”hemskt att en oskyldig får sitta i häktet så länge”.  

Hos mig som tittare inträder en vilsenhet – vem är nu auktoriteten? Vem kan jag som tittare 
lita på? Vad är viktigt att ta till sig? Och inte minst frågan: vem har valt ut tittarcitaten? Vem 
har det utgivaransvaret? 

För mig är detta ett exempel på hur nyhetsförmedlarna i ”gammelmedierna” försöker vara 
moderna och anpassa sig och därför helt går bort sig i utgivaransvaret, de avhändar sig an-
svaret som kunniga och auktoriteter. De underminerar utgivaransvaret. De säger till publiken 
– välj själv! 
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Det andra exemplet var forskningen som kommit fram till att det inte var bra för människor 
att ta långa, sammanhållande semestrar. Denna nyhet kablades ut i alla tänkbara medier, 
källan var Vetenskapsredaktionen i P1.  

Någon dag senare var det dock en ung journalist som började undersöka källan och hon 
kunde snabbt konstatera att det inte alls var det som stod i studien.  

Vetenskapsredaktionen brukar räknas som en av våra noggrannaste källor i landet, men när 
redaktionen konfronterades med dessa fakta, gjorde man inte som förr: Gick ut med en or-
dentlig ursäkt och bedyrade att det inte skulle upprepas. Nej, i stället gjorde man ett inslag 
med en debatt om det inträffade – hur kunde det hända? Varför blev det så här? Ingen de-
menti, man undviker i min mening att ta ansvaret, ta utgivaransvaret. 

I sitt sökande efter att sticka ut, att synas och höras i mediebruset, tappar ”gammelmedier-
na” oftare och oftare bort utgivaransvaret och i min mening blir nyhetsrapporteringen mer 
lik underhållning än fakta. Det är viktigare att nyheterna levererar ”en snackis”, att man ska-
par en lägereld att samlas och prata runt, än att leverera fakta och reflektion. 

Jag önskar mig – och tror också att det kommer, eftersom jag är så förtvivlat optimistisk! – 
en djup diskussion om hur vi ska förhålla oss till utgivaransvaret i vår tid. 
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Inkapslingar och urkapslingar: Ett försök till 
systematisering av medialiseringens dialektik  

André Jansson 

 

 

 

Presentationen kommer att utgå från en specifik förståelse av begreppet medialisering, 
nämligen som ett ökat socialt beroende av nätverkskapital. Denna utveckling ska ses som en 
allt viktigare komponent (bland flera) av medialiseringens övergripande status som samhäl-
lelig ”meta-process” (Krotz). Begreppet nätverkskapital har lanserats av sociologen John Urry 
och åsyftar de resurser för mobilitet och sammanlänkning som människor förfogar över i 
kraft av dels tekniktillgång (nätverk), dels nätverksrelaterat kunnande. Nätverkskapital mäts 
alltså inte i direkt kvantitativa termer (som t ex mängden kontakter eller graden av faktisk 
rörlighet), utan som en kvalitativ potential för att omsätta ovan nämnda resurser i olika slags 
socialt inflytande. I sin mest arketypiska form kan nätverkskapitalet utnyttjas till att skapa 
expanderade och diversifierade kontaktytor med omvärlden i form av kommunikation och 
resande. Vi kan kalla detta för en kosmopolitisk logik eller urkapslingens logik. Nätverkskapi-
talet kan emellertid lika gärna användas till att upprätta snävt avgränsade, om än geografiskt 
utsträckta, rum och territorier, där likasinnade människor kan vistas, röra sig och interagera. 
Sådana rum kan (re)produceras via olika medier, inte minst online, men har vanligtvis också 
sina förankringar i den materiella geografin. Vi har här att göra med vad som kan kallas för 
en segregerande logik eller inkapslingens logik. Spänningsfältet mellan dessa båda logiker, 
eller vad som skulle kunna beskrivas som medialiseringens dialektik, återfinns i många olika 
kontexter och antar olika skepnader. Detta kommer att illustreras och diskuteras med ut-
gångspunkt i kultursociologiska mediestudier genomförda i tre kontexter under de senaste 
åren – dels bland utlandssvenskar i Nicaragua, dels bland semesterboende i svensk lands-
bygd, dels bland villabefolkning i en svensk småstad.     
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Litteratur, demokrati och medialisering 

Anna Williams 

 

 

 

Ämnet medialisering har anknytning till ett projekt under planering med en forskargrupp i 
Uppsala, och jag vill därför göra några reflexioner som förhoppningsvis kan bidra till samtalet 
om tänkbara forskningsuppgifter inom området. 

Tanken med projektet är att belysa synen på demokrati och folkbildning i Sverige ur littera-
turens perspektiv under 1900-talet och fram till nutid. Under senare tid har ju både littera-
turämnets och humanioras ställning debatterats och ifrågasatts. Kanonfrågan har ventilerats 
på kultursidorna. Man har oroat sig över skolelevernas bristande läsförståelse och diskuterat 
litteraturens och litteraturbrukarens inflytande i den digitala tidsåldern. Man har efterlyst 
litterära skildringar av samtiden, tolkningar av ett Sverige där radikala omställningar har ägt 
rum i det politiska landskapet. Socialdemokratins dominans under 1900-talet har brutits, och 
liksom i flera andra europeiska länder har ett främlingsfientligt parti tagit plats i det demo-
kratiska parlamentet. Litteraturen och dess institutioner har på olika sätt berörts av sam-
hällsförändringarna.    

Demokrati berör allt från politisk organisation och statlig beslutsordning till ett sätt att leva 
och tänka kring social samvaro. I demokratiforskningen betonar statsvetarna de intellektuel-
las inflytande genom deras positioner inom kulturlivet, medierna och utbildningssektorn.1 
För litteraturens vidkommande kan vi tala om kulturella eliter – kulturjournalister, författare, 
förläggare, forskare och kritiker som ingår i intressegemenskaper och intar skiftande roller.2 
En intressant fråga är hur dessa roller omskapas när medierna förändras. 

Utforskningen av litteraturens betydelse kan handla om hur den har använts för att främja 
eller stävja den demokratiska utvecklingen. Vilket inflytande har de litterära och kulturella 
institutionerna och aktörerna haft? Den kan vidare handla om de litterära verkens gestalt-
ning av demokratins väsen. Hur skriver man om detta? Hur har författarna använt olika gen-
rer och kommunikationsvägar för att ge sin syn på samhället eller utforska relationen mellan 
litteratur, humanism och demokrati? Här öppnar sig givetvis en mängd forskningsområden, 
både kronologiskt och tematiskt. Särskilt framträdande i det här sammanhanget är frågor 
om yttrandefrihet, ansvar och social gemenskap, jämlikhet med avseende på kön, klass och 
etnicitet, förhållandet mellan individ och kollektiv samt ’den svenska modellens’ innebörd. 

I det följande vill jag dröja vid några aspekter som kan vara av intresse för området mediali-
sering. 

                                                       
1 Robert A. Dahl, Demokratin och dess antagonister, (Democracy and Its Critics, 1989) övers. Göran Hemberg, Stockholm: 
Ordfront, 2002, s. 511–513. 
2 Statsvetaren Robert A. Dahl betonar de intellektuellas avgörande inflytande och syftar främst på politiska opinionsbildare 
inom bland annat förvaltning, partiverksamhet, företag, forskning och medier – "de politiska eliterna" (Dahl 2002, s. 511–
513, citatet s. 513). För litteraturens vidkommande är det emellertid lika relevant att tala om de kulturella eliterna, det vill 
säga kulturjournalister, författare, förläggare, forskare och kritiker som bildar grupperingar samt odlar intressen och vars 
roller förändras under seklet. 
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Folkbiblioteken och skolan är två kärninstitutioner för litteraturen. Folkbibliotekens framväxt 
under 1900-talet var en viktig byggsten i den svenska modellen, som en stark institution för 
demokratisk spridning av litteraturen. Under mellankrigstiden var arbetet i full gång med att 
formulera idén om litteraturens betydelse i folkhemmets bibliotek, i bibliotekspolitiska och 
folkbildande tidskrifter. Begreppet folkbildning är starkt förankrat i det tidiga 1900-talet, 
men vilken innebörd har det för dagens alltmer medialt mångskiftande biblioteksvärld? 

Litteraturen har spelat en viktig roll i skolans uppdrag med avseende på medborgerlig fost-
ran. Läroplanernas riktlinjer ger viktig information, men också skolans litterära kanon, det 
urval av texter som eleverna möter i undervisningen. När vi kommer fram till vår egen tid 
kan det handla om vilken betydelse den nya, multimediala, teknologiskt avancerade miljön 
har för skolans förmedling av bildning, demokrati och medborgarskap. Vilken betydelse har 
medialiseringen – förmedlingen av litteratur genom nya medier – för de ungas förhållande 
till litteraturen? För hundra år sedan hade litteraturundervisningen fortfarande syftet att 
förmedla en nationell identitet – Selma Lagerlöfs skolboksprojekt Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige (1906–1907) är ett illustrativt exempel. Idag är bilden en annan. Idén om 
ett gemensamt, nationellt kulturarv äger inte längre samma giltighet. 2000-talets unga mö-
ter ett vidgat textbegrepp där film, TV och dataspelsdramaturgi är minst lika närvarande som 
den tryckta skönlitteraturen – i en globaliserad textvärld. Den som undersöker litteraturför-
medlingen i dagens skola måste också ta upp sånglyriken, filmen, TV-mediets berättande, 
fan fiction och mycket annat; ett brett mediebegrepp måste vara vägledande.3 Ett viktigt 
område är minoritetsspråkens status; dit hör ju svenskan. Ett annat rör mediernas funktion i 
skapandet av kulturella gemenskaper. Vidare det som kallats ”den världslitterära vändning-
en”, forskningen om litteraturens rörelser över världen i den moderna medieverkligheten.4 
Det rör sig om om intrikata, lokala och globala maktförhållanden och marknader, och om ett 
spektrum av uppfattningar om litteraturens värde och funktion.  

Här ligger det nära till hands att ta upp demokratin och de nya publiceringsvägarna. Har nä-
tet och de digitala publiceringsvägarna öppnat nya demokratiska möjligheter med avseende 
på litterär kommunikation eller har det medfört nya hierarkier, subkulturer och eliter? Hur 
har litteraturens plats i offentligheten påverkats av den föränderliga mediesituationen? På 
nätet kan vem som helst skriva skönlitteratur och få kommentarer om sina texter. Nätskri-
vandet har blivit en alternativ publiceringsväg där de etablerade förlagens grindvakter inte 
står hindrande i vägen – på gott och ont. Författarrollen har satts i gungning av den digitala 
revolutionen.5 Gränserna mellan högt och lågt, smalt och populärt blir allt mindre intressan-
ta när exklusivt och medialt ingår nya pakter. Dessutom aktualiserar det själva mediets infly-
tande, dess genealogi för att tala med Friedrich Kittler: teknologin påverkar skapandet, både 

                                                       
3 Ulf Hannerz diskussion 1990 om transnationella flöden och kulturell identitet äger fortfarande relevans; se Ulf Hannerz, 
”Genomsyrade av medier. Kulturer, samhällen och medvetanden av i dag”, Medier och kulturer, red. Ulf Hannerz, Stock-
holm: Carlssons, 1990, s. 19 f. samt Orvar Löfgren, ”Medierna i nationsbygget. Hur press, radio och TV gjort Sverige 
svenskt”, Medier och kulturer (1990), s. 86 f. Om förhållandet mellan berättandet och de nya medierna, se Leif Dahlberg & 
Pelle Snickars, ”Inledning – mot ett transmedialt berättande”, Berättande i olika medier, (Mediehistoriskt arkiv, 7) Stock-
holm: Statens ljud- och bildarkiv, 2008, s. 25–28. Om det breda mediebegreppet, se Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle 
Snickars, ”Mediernas kulturhistoria: En inledning”, Mediernas kulturhistoria (Statens ljud- och bildarkiv, Mediehistoriskt 
arkiv, 8), red. Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars, Stockholm 2008, s. 13 ff.  
4 Stefan Helgesson, ”Litteratur i rörelse”, Världens litteraturer. En gränsöverskridande historia, red. Margareta Petersson, 
Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 332–334. 
5 Petra Söderlund, ”Författarna och den digitala världen”, Författaren i den digitala tidsåldern. En studie beställd av den 
nordiska digigruppen, Stockholm, 2009, s. 21–89. 
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det vetenskapliga och det konstnärliga. Litteraturens roll förändras när medierna förändras.6 
Författaren Klas Östergren fortsätter skriva på sin gamla Facit Privat därför att det tvingar 
honom att begränsa ordflödet. ”Allt jag skrivit har passerat genom den maskinen”, konstate-
rar han – ett både mediehistoriskt och poetiskt uttalande.7  

Flera angränsande frågor har aktualiserats i Mediernas kulturhistoria (2008), särskilt förhål-
landet mellan producent och konsument samt den uppluckrade skillnaden mellan olika me-
dier. Mediekonsumenten har fått en ny roll som både producent och mottagare, en 
medskapande deltagare på nya villkor med hjälp av nya tekniker. I den interaktiva berättel-
sen kan deltagarna bygga sociala miljöer strukturerade utifrån olika givna maktförhållanden. 
Här öppnar sig nya fält för reflexioner kring förhållandet mellan samhället och medborgaren, 
och kanske mellan fiktion och verklighet.8  

Vidare kan ett medieperspektiv kasta ljus över förhållandet mellan de intellektuella och 
’massorna’. Litteratur kan vara antidemokratisk och ge uttryck för främlingsfientlighet och 
misogyni. Den kan också vara elitistisk; uttrycka förakt för massan, borgerligheten och så 
vidare – attityder som förekommer längs hela den politiska skalan hos författare och aktörer 
i det litterära fältet. Relationen mellan ”massan” och ”eliten” har utretts på internationellt 
område men väntar fortfarande på sin svenska utforskning. En intressant ingång är förfat-
tarnas engagemang i offentligheten som debattörer, essäister och publicister. En modernhi-
storisk återblick ger besked om att mediesituationen under till exempel mellankrigstiden 
erbjöd en arena för tidskrifter om konst och litteratur, med ett brett spektrum av åsiktsytt-
ringar och politiska strömningar – Ateneum, Ord och Bild, Bonniers Litterära Magasin, Spekt-
rum, Fronten. Dessutom fanns en rik flora av lokaltidningar med kulturbevakning. Det 
skapade variation, spridning och artrikedom inom det tryckta mediet. Men det var också en 
begränsad grupp röster som dominerade och blev smakstyrande. 

Idag är mediesituationen en annan. Framställningsformerna har förändrats. Hur påverkar 
det innehållet? Har nätet skapat ett mer demokratiskt litteratursamtal, eller har det bidragit 
till nya hierarkier? Vad betyder det att kvalitetslitteraturen idag kan definieras som ”subkul-
tur” av kulturelitens företrädare? Här kan en analys av kontinuitet och diskontinuitet bidra 
med ny kunskap, av hur äldre och nyare medieformer samverkar i kulturen. Som Johan For-
näs betonat gäller det för forskningen att vara lyhörd för komplexiteten, att inte fastna i en-
dimensionella förklaringar av antingen ”repression eller frigörelse”.9 

Som litteraturvetaren Andreas Nyblom påpekat är medialiseringen ett underutforskat områ-
de när det gäller att kartlägga just hur litteraturhistoria, litterära hierarkier och ”författar-

                                                       
6 Otto Fischer & Thomas Götselius, ”Den siste litteraturvetaren”, i Friedrich Kittler, Maskinskrifter. Essäer om medier och 
litteratur, utgivna av Otto Fischer & Thomas Götselius, övers. Tommy Andersson m.fl., Gråbo: Anthropos, 2003, s. 13 f. 
7 ”Klas Östergren svarar på läsarnas frågor”, dn.se, 2005-09-15, http://www.dn.se/kultur-noje/klas-ostergren-svarar-pa-
lasarnas-fragor. 
8 Jülich, Lundell & Snickars 2008, s. 15. Henry Jenkins använder begreppet ”participatory culture”, en mediesituation där 
aktörerna samspelar på ett nytt sätt: ”Rather than talking about media producers and consumers as occupying separate 
roles, we might now see them as participants who interact with each other according to a new set of rules that none of us 
fully understands.” Henry Jenkins, Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New York/London: New York 
University Press, 2006, s. 3. Marie-Laure Ryan, “Will New Media Produce New Narratives?”, Narrative Across Media. The 
Language of Storytelling, red. Marie-Laure Ryan, Lincoln/London: University of Nebraska Press, 2004, s. 337–359 samt 
Marie-Laure Ryan, “Fiction, Cognition, and Non-Verbial Media”, Intermediality and Storytelling, red. Marina Grishakova & 
Marie-Laure Ryan, Berlin/New York: De Gruyter, 2010, s. 8–26. 
9 Jülich, Lundell & Snickars 2008, s. 16 f.; Jenkins 2006, s. 13 f.; Johan Fornäs, ”Speglingar. Om ungas mediebruk i senmoder-
niteten”, Medier och kulturer (1990), s. 159. 
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skap” konstrueras. Utan tvekan har vi nu gått in i ”en ny fas av författarens medialisering”, 
som Christian Lenemark formulerat det i sin avhandling om de mediesynliga författarna Ca-
rina Rydberg och Stig Larsson.10 En genomlysning av hur författarrollens förändrade villkor 
har påverkat litteraturens status kan bidra med ny kunskap. Har författarens medialisering 
inneburit en individualisering som flyttat litteraturens fokus bort från samhällsfrågorna? 
Kanske – kanske inte. Allt är kanske inte bara glassiga författarprofiler i TV-sofforna. 

Ämnet för in på själva litteraturens demokratiska rum. Den svenska litteraturen dukar upp 
ett rikt bord av angelägna skildringar: det tidiga seklets arbetarromaner, Elin Wägners Väck-
arklocka (1941), Ivar Lo-Johanssons statarskildringar, Marit Paulsens berättelser om arbetet, 
Kristian Lundbergs Yarden (2009), för att bara nämna några enstaka exempel. Vilka ryms i 
litteraturens samhälle? Hur formuleras idén om ett demokratiskt samhälle? Litteraturen i sin 
egenskap av konstform eller opinionsbildande medium har ibland blivit en tändgnista för 
den politiska debatten. På sätt och vis är den samhällsorienterade litteraturen en form av 
medialisering av den sociala verkligheten. Författaren gör om verkligheten till konst och be-
lyser den på ett sätt som är unikt för litteraturen. Ett par samtidsromaner får tjäna som ex-
empel på kommunikationen mellan litteratur och samhälle. I en statlig utredning 1996 om 
medborgarskapets nya utmaningar används begreppet "egenmakt" och uttrycket "medbor-
garens makt över sin vardag".11 Kring sekelskiftet 2000 etablerades begreppet social exklu-
dering i Europas och Sveriges politiska diskussioner. Man befarade att det sociala 
utanförskapet hos vissa grupper kunde leda till att en livsstil etablerades som hotade sam-
hällets gemensamma värdegrund. Man oroade sig alltså för följderna av ökade inkomstklyf-
tor, arbetslöshet och alienering från demokratiska värderingar.12  

Litteraturen har inte varit sen att fånga upp denna utveckling. Hassan Loo Sattarvandis ro-
man Still (2008) skildrar en grupp arbetslösa ungdomar med invandrarbakgrund i en Stock-
holmsförort, på drift i sysslolöshet och missbruk. Kristian Lundbergs självbiografiska berättelse 
Yarden (2009) handlar om kroppsarbetare i Malmö hamn som befinner sig längst ned i den 
sociala och ekonomiska hierarkin. Berättelserna ger ord åt "verkligheten" bakom det politis-
ka språket och formulerar samtidigt något viktigt om individens handlingsutrymme och de-
mokratins premisser.  

Idag förmedlas den litterära samhällskritiken också genom serier, nätpublicering och andra 
kanaler. Läsarnas reaktioner på de litterära verken kan också lättare fångas upp i den nya 
digitala skrivkulturen.13 Jag föreställer mig att en utblick över 1900-talets litterära gestalt-
ningar och domäner kan ge ny kunskap om hur synen på demokrati har utvecklats. Medierna 
är en viktig del av den historieskrivningen.  

                                                       
10 Andreas Nyblom, ”Författarens ansikte: Ett bidrag till litteraturens mediehistoria”, Mediernas kulturhistoria (Statens ljud- 
och bildarkiv, Mediehistoriskt arkiv, 8), red. Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars, Stockholm 2008, s. 122 f.; Christi-
an Lenemark, Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering, Hedemora: Gidlunds förlag, 2009, 
s. 9. 
11 Magnus Dahlstedt, Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium, Stockholm: Liber, 2009, s. 
55. 
12 Dahlstedt 2009, s. 50 f., 59 f.  
13 Se till exempel Petra Söderlund, Läsarnas nätverk. Om bokläsare och Internet, (Skrifter utgivna av Avdelningen för littera-
tursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 47) Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi vid Littera-
turvetenskapliga institutionen i Uppsala, 2004. 
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Medialiseringshistorier 
Pelle Snickars 

 

 

 

”Medien bestimmen unsere Lage”, hävdade Friedrich Kittler något bombastiskt för mer än 
tjugo år sedan med en lapidarisk formulering i bästa Marshall McLuhan-stil. Mediet är inte 
längre bara budskapet. Medier definierar, producerar och bestämmer rentav förståelsen av 
vår samtid, hävdade han. Man må tycka vad man vill om Kittler och den här typen av mediala 
oneliners – med förlov sagt är han knappast den mest empiriskt förankrade medie- och litte-
raturvetaren. Men som teoretiker har hans utsagor haft viss bärkraft; tysk medieteori är vas-
sare än många tror. Och med tiden har han möjligen fått rätt. Genom sociala medier och det 
molnlika nätets ubikvitära närvaro är vi ju alla idag medier. Information länkas och förmed-
las, delas och distribueras. Och i samma sekund som vi mediekulturellt positionerat oss ge-
nom en eller annan uppdatering i molnet har dataprotokollen förstås indexerat våra 
beteenden. Algoritmerna må arbeta gratis – men all data registreras. 

Den samtida datoriseringens mediekulturella logik är visserligen allt annat än enkel att diag-
nosticera, men inte desto mindre angelägen att undersöka. Upplänkad och delad informa-
tion är ju inbyggt som fundament i nätets infrastruktur, och idag kan datorn – denna 
universalmaskin i vilken alla andra medier konvergerat – faktiskt inte längre särskiljas från 
det moln den blivit en del av. Och snart kommer ju Apples nya iCloud som sägs lagra all vår 
information och ”pusha den trådlöst till alla dina enheter. Allt händer automatiskt”. Kom-
munikationsprotokollen förefaller alltså regera – lika mycket som de reglerar. Men naturligt-
vis finns det ingen deterministisk automatik i att medier tilldelats den här rollen. 
Mediehistorien vittnar snarare om mängder av tillkortakommanden, felsatsningar och kort-
slutningar.  

Ändå kvarstår frågan när den ’medialisering av verkligheten’ – som vi alla tycker oss leva i, 
och som under 1900-talet frenetiskt hyllats av somliga och andra betraktat med yttersta 
skepsis – egentligen får alltmer tydliga konturer. Givetvis kan det här förment digitala feno-
menet historiseras, och kanhända spåras till masspressens genomslag under sent 1800-tal. 
Eller uppstår denna mediala effekt först med biografens sätt att visa upp världen i rörliga 
bilder? Eller med den medierade röstens uppkomst via telefoni och radio? Vem vet? Mer 
forskning behövs. På jakt efter spår av något så vagt och odefinierbart som ’det medialisera-
de samhället’ har jag valt att göra några blixtsnabba nedslag under 1900-talet, allt med syfte 
att få korn på ett slags historiemediala tendenser vid tre tämligen godtyckliga årtal: 1907, 
1937 och 1977. Det fotografi ni tittar på är just taget 1907 och föreställer biografen Omnia i 
Paris, ett av världens första biopalats, med det globala filmbolaget Pathé som huvudleveran-
tör av filmer. Gemensamt för alla mina tre exempel är också att de illustreras av olika slags 
rörliga bilder.  

1907 

I december 1907 avlider kung Oscar II. Kungens bortgång dominerade helt tidens medieut-
bud, och Oscar var ju också en synnerligen medialt intresserad monark. Under hans regentår 
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fick stillbildskameran sitt genombrott, en tid var han som uppslukad av Edisons fonograf, och 
på äldre dagar figurerade han flitigt på landets biografdukar. Vid invigningen av Stockholms-
utställningen 1897 var det rentav kungens person, snarare än själva utställningen, som spe-
lade huvudrollen i en av de allra första svenska aktualitetsfilmerna. Föga förvånande iscen-
sattes Oscar II:s begravning som en mediemodern händelse. En blåsig decemberdag strax 
före jul 1907 fördes han till den sista vilan i Riddarholmskyrkan. Av några bevarade filmfrag-
ment framgår att åtminstone fyra olika filmbolag kinematograferade begravningen – och det 
är alltså filmkamerorna i bakgrunden som intresserar mig snarare än den förbirullande döde 
kungen, eller för den delen själva publiken. Bakom leden av åskådare filmar några kamera-
män från en upphöjd plats; den ene med en assistent som viftande försöker hålla folk på 
avstånd. De vevar frenetiskt sina Pathékameror karakteristiskt uppställda på varsin tripod. 
Och på samma gång som deras kameror rullar, blir de alltså själva kinematografiskt föreviga-
de från andra sidan av processionen. Bilder av bilder av bilder. 

1937 

I mediehistorien finns olika exempel på försök att representera vad man skulle kunna kalla 
”samhällets medialisering”. Filmen, Varje dag en världsrevy från 1937 kan till exempel ses 
som ett slags intra-medialt försök, allt i form av ett samarbete mellan Svensk Filmindustri 
och Stockholms-Tidningen. Filmen producerades inom ramen för SF:s livaktiga kortfilmsav-
delning, och visades, precis som SF-journalen, som förfilm på landets biografer. Mediehisto-
riskt är det en informativ kortfilm om arbetet på en modern dagstidning, och klipptekniskt 
valde SF att presentera tidningens redaktörer sittande vid sina skrivmaskiner mot fonden av 
en filmduk. Återigen möter vi alltså ett slags metamedialt samspel. Ord, bild och text tar 
hjälp av rörlig bild, och olika medier bygger och representeras genom varandra. Världsrap-
porter brusar in över knastriga telefonlinjer; nyhetssekvenser från Paris blandas med mar-
scherande soldater i Berlin, och från London visar filmen närbilder av reläer och ett nätverk 
av telefonkablar i en tidstypsik växel – bemannad av idel kvinnor. Genom modernitetens 
medier och olika kommunikationsformer hade världen redan 1937 krympt. 

1977 

”Introducing Apple II” – en man vid en persondator och en kvinna i köket bakom. Datorns 
historia är tveklöst en manlig berättelse, och en av de mer framgångsrika historierna tar sin 
utgångspunkt 1977, det år då Steve Jobs och Steve Wozniak lanserar Apple II, en lika använ-
darvänlig som rudimentärt enkel persondator som snart införskaffar sig nästan tjugo procent 
marknadsandelar av den explosivt växande hemdatormarknaden. De flesta skulle nog hävda 
att det är med televisionens framväxt under femtiotalet som västvärldens samhällen gradvis 
medialiseras – och kommersialiseras i bästa Mad Men-stil. Men idag framstår alltmer datorn, 
skulle jag vilja hävda, som den universalmaskin som gradvist under efterkrigstiden tar över 
som samtidens ledmedium. Allt som kan digitaliseras, kommer att digitaliseras, heter det ju 
ibland. Ett och noll är idag både informationsflödets liksom kulturens själva defaultvärde, 
och kod reglerar föreställningen om verkligheten (och världen) på ett sätt som inget tidigare 
medium i mediehistorien.  

Apple och salige Jobs har varit en högst central aktör i den här utvecklingen, och är ju nume-
ra också världens högst värderade företag. I kraft av en innovativ mobil, en läsplatta som 
möjligen räddar mediebranschen, samt lika snygga som kraftfulla datorer, har man gradvist 
detroniserat Microsoft som ledande teknikföretag. I KBs mediearkiv kan man ibland göra 
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märkliga fynd, som exempelvis en reklamfilm från Apple – dubbad till svenska 1982 – vilken 
visades någonstans (oklart var) i början av 1980-talet. Huruvida Apple tillverkade den ”första 
folkvagnsdatorn” kan man förstås diskutera. På ett övergripande plan har datorer likväl om-
programmerats från att vara maskiner som processar data, till att bli kreativa verktyg för hur 
data gestaltas, en betydande förändring som vi förmodligen fortfarande inte insett magnitu-
den av, och som idag – med sociala medier i spetsen – driver på medialiseringen av våra liv. I 
sina tusentals olika skepnader är datorn och dess mobila kloner numera vårt allra viktigaste 
redskap. Information är otänkbar utan dem, våra medier är helt beroende av datorer, och 
kulturen likaså. Mekaniskt-numeriska maskiner har visserligen funnits länge, och redan kring 
1960 var datorer centrala beräkningsapparater för västvärldens välfärdssamhällen. Men då 
använde vi dem inte till (nästan) allt. 

Till sist: den övergripande digitala trenden idag, inte minst i relation till ett begrepp som me-
dialisering, är som påpekats att vi alla i ökande grad just är medier. Vad medier per se därför 
egentligen är, framstår som alltmer oklart, men angeläget att undersöka. I egenskap av uni-
versell kulturmaskin skapar människor idag världen över genom sina datorer, läsplattor och 
mobiler enorma databaser av text, bild, ljud och rörlig bild, där professionella produkter bara 
utgör en liten rännil i jämförelse. Det är en betydande förändring. Data produceras och dis-
tribueras, delas och konsumeras, återanvänds och remixas i en oändlig ström av kulturella 
och informativa uttryck på webben. YouTube är fortfarande det främsta exemplet på det här 
fenomenet, och personligen vill jag avslutningsvis hävda att om vi på allvar vill försöka förstå 
en term som medialisering så måste vi i långt högre grad ta oss an datorn, dess program och 
nätverkens skiftande kommunikationsprotokoll – vilka utgör vår tids allra främsta mediala 
kommunikationsformer. Det är nu faktiskt mer än 35 år sedan som Ted Nelson satte den lika 
självklara som uppfodrande undertiteln till sin bok Computer’s Lib: ”You can and must un-
derstand computers NOW”. 
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Det affektiva medborgarskapet 
Anu Koivunen 

 

 

 

Att besöka den experimentella film- och videokonstnären Harun Farockis retrospektiv Ima-
ges of War (at a Distance) på Moderna Museet i New York är att kliva rakt in i den senmo-
derna medialiseringsproblematikens kärna: att se medier och mediering som oskiljaktiga 
delar av det mänskliga livets alla dimensioner (Fornäs et al. 2007). I utställningens centrum 
står Farockis senaste videoinstallation Serious Games 1 till 4 (Ernste Spiele, 2009-2010) som 
handlar om videospel och krig. 

Konstverket bygger på dokumentärt filmmaterial som Farocki filmat på Marine Corps Air 
Ground Combat Center i Kalifornien och Fort Louis i Seattle. Installationens fyra delar under-
söker hur videospel används för att rekrytera och träna amerikanska soldater för strids- och 
andra uppdrag i Afghanistan, men även för att behandla återvändande soldater för post-
traumatiskt stressyndrom. Åskådaren fascineras av sofistikerade datoranimerade virtuella 
världar, och krigföring i alla dess faser framstår som genommedialiserad. Soldater spelar för 
att klara av krigets verklighet både före och efter stridsuppdrag. Visserligen får man veta att 
datoranimerade landskap för terapeutiska syften är aningen enklare och billigare än dem 
som används för stridsträning.  

För en nordisk besökare i augusti 2011 var det omöjligt att inte associera installationen till 
terrordåden i Oslo och på Utøya den 22 juli. Dataspel och krigsmetaforik hade dagligen figu-
rerat i medieoffentligen kring gärningsmannen Anders Behring Breivik som i sina dagboksan-
teckningar uppger att han ägnat sig åt nätspel som Call of Duty och The World of Warcraft 
som medveten träning för det ideologiska kriget mot Islam han beskriver i ”2083: A Europe-
an Declaration of Independence”. Mediebevakningen skisserade bilden av en högerextremis-
tisk, vapenintresserad ung man som i sin ensamhet och med den anonymitet som 
nätkulturer möjliggör kunde skapa sin egen hatiska verklighet och ta nätspel och krigssimula-
tioner på blodigaste allvar. 

I Norge försvann gärningsmannens favoritspel Modern Warfare 2: The World of Warcraft ur 
affärerna, och där som i andra länder förstärktes kritiska diskussioner om hatprat och de ofta 
anonyma, hatiska uttalanden som florerar i tidningarnas kommentarsfält och på olika internet-
sidor. I Norden har flera tidningar sedermera ändrat diskussions- och registreringsregler eller 
stängt av sina kommentarsfält. Som åskådare av Farockis installation tvingas man emellertid 
inse komplexiteten i frågor om hat, våld och medier. Stängningen av kommentarsfält är sna-
rast att tolka som ett tecken av protest mot eller maktlöshet inför hatets medialisering. 

Terrordåden i Norge som även ”den arabiska våren” och sensommarens kravaller i England 
har – trots att det handlar om helt olika händelser – gett upphov till medieberättelser om 
frustrerade medborgare som drivs av förbittring gentemot politisk makt och som gör demo-
kratiskt uppror, protesterar mer eller mindre destruktivt eller tar till besinningslöst vålds-
brott. Protagonister i dessa berättelser är unga män som saknar arbete och familj, såväl 
social tillit som framtidstro. Berättelsen om män i kris är förvisso inte ny, inte heller de två 
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andra stora berättelser som ekar i bakgrunden: det moderna industrisamhällets plågsamma 
och omvälvande försvinnande, och det demokratiska underskottet, en ökad alienering och 
misstro och en alltmer radikal fragmentering av medieoffentlighet (Couldry, Livingstone & 
Markham 2007). Med hjälp av dessa berättelser förklaras förutom hatpratets normalisering 
även populismens framfart i Europa. En känslostruktur (Williams 1977) som skymtar i alla 
dessa berättelser är en tids- och platsbunden upplevelse av att vara förlorare, offer, förbi-
sedd, bortvald eller förfördelad, och en ilska och förbittring mot dem som upplevs vara vin-
nare eller förövare.  

Utan att implicera några substantiella likhetstecken mellan dessa olika aktuella exempel är 
det uppenbart att ”offermedborgaren” (citizen-victims, Berlant 2007) är en stark figur i da-
gens medieoffentlighet, både på nyhetssidor och i kommentarsfält. Medborgarskap iscen-
sätts i känslofyllda berättelser såväl i aktualitetsprogram som i dokusåpor, i politiska 
debatter och underhållningsgenrer, och därmed bekräftas kulturvetaren Lauren Berlants 
(1997) tes om lidandets centralitet i den senmoderna politiska offentligheten. Upplevelser av 
maktlöshet kan komma till uttryck som berättelser om lidande och förbittring. 

Affekter och emotioner är politik. Känslor är inte (enbart) psykiska tillstånd utan ”de konkret 
och specifikt formar relationen mellan det psykiska och sociala och mellan det individuella 
och kollektiva” (Ahmed 2011; 2004). Enligt statsvetaren Chantal Mouffe (2000) är antago-
nismer ett kännetecken för och en potential i det politiska. Enligt hennes kritik av den libera-
la och deliberativa förståelsen handlar det politiska ”i begreppets egentliga mening” inte om 
administration eller konsensus utan om makt och konflikter. Den offentliga sfärens och 
medborgarsamhällets uppgift, enligt Mouffe, är att förvandla antagonismer och potentiellt 
destruktiva fiendebilder till agonismer, till meningsskiljaktigheter som kan debatteras och 
diskuteras. Detta gäller även hatet som knappast försvinner genom att dess uttryck censure-
ras eller förbjuds.  

För att förstå hur känslor opererar som affektekonomier (Ahmed 2010), hur de skapar sub-
jekt och makt, identiteter och agens, i den senmoderna medieoffentligheten och den media-
liserade vardagen behövs studier av det som jag väljer att kalla ”affektivt medborgarskap” 
som en vidareutveckling av Peter Dahlgrens kritiska vokabulär i Media and Political Engage-
ment. Citizens, Communication, and Democracy (2009). Löften om ökade möjligheter till 
kommunikation, deltagande och sammanhang tilltalar oss medborgare och medie- och kul-
turkonsumenter i en värld av vad statsvetaren Jodi Dean (2009) kallar för ”kommunikativ 
kapitalism”. Dessa löften förenar medieoptimister med -pessimister, dem som ser medier 
som lösning på allt med dem som förhåller sig skeptiskt till medialisering. Kommunikativ ka-
pitalism underbygger tänkandet såväl hos den som hyllar ”twitterrevolutioner” eller nätets 
potential som konstplattform som hos den som problematiserar ”näthat” eller framhåller 
nätaktivismens betydelser för högerpopulismens framfart i Europa. Dessa frågor angår tradi-
tionell politisk sfär, men också allas vår vardag.  

Begreppet affektivt medborgarskap föreslås inte enbart som en utvidgning av klassisk offent-
lighets- och medborgarskapsforskning och som ett sätt att betona hur medialisering inte 
bara handlar om medier. Begreppet föreslås som uppmaning till en ny förståelse och forsk-
ning om medialisering av känslostrukturer och erfarenhetshorisont som strukturerar, skapar, 
riktar och betingar agens och makt i vardagen.  
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Den känslostruktur som Harun Farockis videoinstallation, terrordåden i Norge, den arabiska 
våren och kravallerna i England på mycket olika sätt uttrycker kännetecknas av det Judith 
Butler (2009) kallar sårbarhet (vulnerability) eller prekaritet (precariousness). Å ena sidan 
betecknar sårbarhet en för samtiden kännetecknande erfarenhetsstruktur och känslokultur 
(utsatthet) som genomsyrar såväl offentliga samtal, populärkultur som konstens värld. Å 
andra sidan framhävs i filosofiska, politiska och estetiska diskussioner att sårbarhet bortom 
det negativa och våldsamma även innebär intersubjektivitet, mottaglighet och föränderlig-
het (Butler 2011).  

I dagens värld är dessa frågor om subjekt, samhälle, makt och agens fundamentalt förknip-
pade med medialisering som fenomen och omöjliga att diskutera utan en komplex proble-
matisering av mediers betydelser som arena och aktör. För att förstå affektivt 
medborgarskap behövs transdisciplinära studier av medialisering: möten mellan stats- och 
medievetenskapliga teorier om offentlighet och kulturvetenskaplig emotions- och affekt-
forskning (Koivunen 2010), mellan studier i medborgarskap och fenomenologiskt och nyma-
terialistiskt förankrade teorier om kroppslighet och etik, mellan medievetenskapliga studier i 
mediebruk och kritiska teorier om frihet, jämlikhet och rättvisa.  
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Sammanfattning och reflektioner kring symposiet om 
medialisering i kultur, politik, vardagsliv och forskning 

Mikolaj Dymek14 

 

 

 

Jag vill belysa ett område som fick förhållandevis begränsad uppmärksamhet under sympo-
siets presentationer, nämligen själva mediet och mer specifikt digitala medier och dess rela-
tion till medialisering. Temat diskuterades bland annat av Pelle Snickars som ur ett 
mediehistoriskt perspektiv visade, hur medialisering har presenterats under 1900-talet och 
delvis om persondatorns betydelse för medialiseringsprocesserna. Eva Swartz delade med 
sig sina erfarenheter från TV4, och speciellt nyhetsjournalistikens ambivalenta förhållande 
till en ”interaktiv” dialog med publiken i tv-rutan. 

Överlag har de föregående presentationerna baserats på ett starkt aktörsfokus — skaparna, 
företagen, organisationerna, publiken, konsumenten, individen, samhället, demokratin etc. 
Ett dominerande tema var medialiseringsperspektiv i relation till själva skaparna av medier 
(författarna, upphovsmännen, staten, etc.) och skapandeprocessen, med bland andra Eva 
Swartz och Anna Williams som huvudexempel. Anna Williams diskuterade, ur ett litteratur-
vetenskapligt perspektiv, hur medialisering och relationen till litteratur och demokrati, har 
skapats och avbildats inom litteraturen och hur den vidare främjats inom ramen för biblio-
teksväsendets folkbildningsideal. Kent Asp diskuterade de institutionaliserade mediernas 
inverkan på politiken. 

Ett annat framstående motiv har varit medialiseringsperspektiv på medieanvändarna – Ulf 
Hannerz presenterade ur ett antropologiskt perspektiv hur medialisering påverkar på olika 
nivåer våra sociala relationer. Särskilt presenterades tre olika medialiseringsmekanismer: 
”medvaro”, ”simultansyssleri” och ”bortval” som förklarade hur medierna kan öppna alter-
nativt stänga oss för medias kommunikationsflöden (ett perspektiv som också berördes av 
André Janssons mediedialektiska koncept ”inkapsling” och ”urkapsling”, men som tyvärr inte 
presenterades).  

Dock har i detta sammanhang analyser av själva mediet, och dess inre dynamik, mekanismer, 
och teknik, varit relativt frånvarande. Pelle Snickars har delvis berört det materiella mediets 
medialiseringsinverkan ur ett historiskt perspektiv, och har understrukit den digitala tekni-
kens roll i detta sammanhang. Studiet av mediet har, på ett generellt plan, traditionellt 
handlat om dess tolkning och skapande. Inom litteraturvetenskapen och filmvetenskapen 
har det diskuterats och analyserats om genrer, narrativer, strukturalistiska narrativer, hero’s 

                                                       
14 Mikolaj Dymek disputerade 2010 med avhandlingen Industrial Phantasmagoria – Subcultural Interactive Cinema Meets 
Mass-Cultural Media of Simulation som behandlade tvärsnittet dataspel, litteraturteori, kulturindustrier och industriell 
ekonomi. Idag postdoktorerar han på Uppsala Universitet samtidigt som han jobbar för marknadskommunikationsbyrån 
Jung Relations inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-program. Forskningsfokus är digitala mediers användning 
inom marknadskommunikation och PR. 
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journey och otal andra fascinerande teoretiska koncept som alla relaterar till (det narrativa) 
mediets tolkning och skapande.  

Med de digitala mediernas intåg i samhället ställs emellertid mediestudier inför en stor ut-
maning: innebörden av begreppen ”tolkning” och ”skapande” förvandlas radikalt i de digitala 
mediernas tidevarv. Det har uppstått en uppsjö av nya digital medier med hjälp av personda-
torns och Internets snart allestädesnärvarande ställning. Skillnaden är dock att dessa infor-
mationstekniker knappast utgör ett medium utan snarare plattformar på vilka det kan 
uppstå ett otal nya ”interaktiva” medieformer som (oftast) kräver från användarna att man 
är aktiv, bidrar och interagerar med mediet. På ett metaforiskt plan är relationen mellan 
persondatorn/Internet och de nya digitala medierna densamma som mellan Gutenbergs 
tryckpress och de hundratals litterära genrer som senare uppstod. Ur ett textuellt- och 
kommunikationsperspektiv är dock skillnaden avsevärt större eftersom de digitala medier-
nas interaktivitet ändrar på det traditionella linjära kommunikationsflödet till ett icke-linjärt. 
Vidare medför de nya medierna den välkända transformationen från one-to-many-
kommunikation till many-to-many vilket kännetecknar de flesta nya digitala mediers kom-
munikationslogik. 

De nya mediernas interaktiva logik styrs av mediernas interna strukturer, mekanismer och 
teknik. Frågan är vem som skapar dessa? Till stor del är det fortfarande stora multinationella 
företag och organisationer – den traditionella medieindustrins stordriftsfördelar existerar 
även i den digitala eran. Det är en blandning av gamla och nya företag såsom Electronic Arts, 
BBC, Facebook, CNN/Time Warner, Google, etc. Därför är det fortfarande viktigt att bibehålla 
det aktörsfokus i enlighet med de tidigare presentationernas perspektiv. Dock är detta en 
sanning med modifikation – innehållet i dessa nya digitala medier är i all större utsträckning 
skapad av användarna – vad vore Facebook, Twitter, bloggar, forum, Wikipedia utan använ-
darnas aktiva skapande? Därmed är det svårt att påstå att de nya digitala medierna är full-
ständigt ”användarskapade” eller för den delen traditionellt ”kulturindustriellt” skapade – 
sanningen är ett dynamiskt mellanting där organisationer, användare och grupper gemen-
samt skapar ett nytt medielandskap. 

Hur analyserar vi då denna nya verklighet av digital medskapande? Den tongivande norska 
(digitala) litteraturteoretikern Espen Aarseth (1997) har bidragit till att skapa ett fascineran-
de och givande ramverk för denna typ av utmanande frågor. Det centrala konceptet inom 
Aarseths perspektiv är ”ergodisk” litteratur som kommer från grekiskans ergos och hodos 
som betyder ”arbete” och ”bana”. Ergodisk litteratur skiljer sig från traditionell kodexbase-
rad litteratur på så sätt att den kräver mer än (mental) tolkning och ögonrörelser av läsaren, 
s.k. extranoematisk aktivitet. Perspektivet är brett och innefattar så vitt skilda textuella fe-
nomen såsom den tusenåriga kinesiska spåboken I’ching till moderna dataskjutspel genom 
experimentella postmodernistiska digitala noveller där läsaren irrar runt i intertextuella 
symbol-labyrinter. Aarseths teorier begränsas således inte till enbart den digitala sfären – ett 
schackspel är ett schackspel oavsett om det spelas med träpjäser eller på en dataskärm – 
utan innefattar alla typer av textuella verk som kräver ergodiskt deltagande av läsa-
ren/användaren. Digitala medier tolkas i detta sammanhang som materiella symbolmaskiner 
– lika påtagliga och materiella som Charles Babbages analysmaskin från 1800-talet (som nota 
bene aldrig slutfördes). I och av den digitala maskinen skapas symboler med hjälp av en tra-
versal function med vilken användaren utforskar den digitala maskinen. Typexemplet för en 
sådan är nyhetsflödet (News feed) i Facebook: en traversal function skapad av Facebook 
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hämtar aktuell information från användarens vänners profilsidor och sammanställer i krono-
logisk ordning dessa i användarens nyhetsflöde. Baserat på olika typer av aktiviteter (kom-
mentarer, Like-tryckningar etc.) så ändras också sättet på vilken information visas i ett 
dynamiskt nätverk av användare. Ett annat exempel är Googles söktjänst där en traversal 
function efter att ha fått en textsträng från användaren går till Googles gigantiska databaser 
som innehåller en sammanfattning av Internets textinnehåll, och sedan producerar en lista av 
sökresultat rangordnad efter ”relevans” (den exakta konstruktionen av den funktionen är en 
företagshemlighet som utgör merparten av Googles marknadsvärde av US$170 miljarder).  

Vad har då allt detta att göra med medialiseringen och de föregående presentationernas 
perspektiv? Jo, nämligen allt. Med hjälp av konceptet traversal function, och dess diverse 
egenskaper kan man beskriva de nya digitala mediernas tekno-textuella dynamik och dess 
symbol- och kommunikationsflöden. Varje ny Internet-tjänst, kommunikationsprogram eller 
dataspel bör betraktas som en ny traversal function och medieform – och denna går att be-
skriva med Aarseths ergodiska litteraturperspektiv. Perspektivet tillåter att inte bara analy-
sera YouTube-tjänstens videodatabas – den kan också utforska hela tjänstens listfunktioner, 
community, forum och kanaler vars strukturer i lika stor grad som själva videoinnehållet på-
verkar YouTube-tjänstens position som en av Internets största informationskällor. På denna 
ergodiska analys kan man vidare bygga analyser av medialiseringens påverkan av sociala 
relationer, digitala identitetsprojekt, in- och urkapsling, ”filtreringsbubblan”, och de otal 
andra medialiseringsrelaterade frågeställningar som dagligen diskuteras i samhällsdiskurser 
och medieforskningssammanhang. 

När man i dessa diskussionssammanhang framför exempel av ”Twitter-revolutioner”, en 
enskild blogg som en ”potentiell självskapad global enmans-mediekoncern” (”författaren är 
död – länge leve läsaren”) eller Facebook som en ”robotisering” av användarnas sociala liv – 
så framstår dessa beskrivningar som generaliserande, onyanserade och i längden verklig-
hetsfrånkopplade. Tekniken blir här en magisk ”black box” på vilken man projicerar alla möj-
liga egenskaper, men egentligen inte förstår sig på. Man tillskriver de digitala medierna 
diverse egenskaper som senare enkelt körs över av programmerare som med sitt esoteriskt 
tekniska språk baserat på kryptiska förkortningar åtnjuter ett tolkningsföreträde i dessa ana-
lyser. Syftet med en ergodisk analys är att etablera en nyanserad, balanserad och givande 
analys av digitala mediers påverkan av kultur, samhälle, demokrati och forskning grundat i 
beskrivningar av digitala mediers verkliga kommunikationsegenskaper och inte på verklig-
hetsfrånvända tekno-sociala fantomprojektioner eller esoteriskt teknisk jargong.  

Wikipedia utgör ett illustrativt exempel. Denna globala nätencyklopedi har enligt egna källor 
365 miljoner läsare (Wikipedia 2011) och runt 400 000 redigerare/författare (Wikimedia 
2011). Dock är antalet administratörer av Wikipedia-projektet bara 3880 (Wikimedia 2011) 
och antalet aktiva mjukvaruutvecklare (av den underliggande MediaWikiplattformen) är bara 
314 (Ohloh 2011). Beroende på ståndpunkt så beskrivs Wikipedia som allt från en ny digital 
upplysningsera inom mänskligheten, till en anonymiserad kunskapsanarki utan källkritik 
mest lämpad för fuskskrivning av gymnasieuppsatser. Faktum är dock att denna Internets 
sjunde största webbplats är en ovanligt invecklad teknotextuell struktur där de interna tek-
niska mekanismerna, syntaxen och administrativa rättigheterna har enormt inflytande på 
projektets utformning, innehåll och globala medialiseringseffekt. Att ta ”Wikipedianernas” 
egna påstående om nätbaserad meritokrati för givet är ett okritiskt ställningstagande, på 
samma sätt som att det är generaliserande att ifrågasätta hela Wikipedia-projektets kun-
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skapskvalitet bara för att enskilda Wikipediaartiklars källor manipulerats. Det gäller att nyan-
serat analysera Wikipedia-projektets ergodiska egenskaper för att kunna påvisa inte bara hur 
det påverkar läsandet/tolkandet utan också hur det påverkar skapandet, de interna makt-
förhållandena och relationen till andra Internet-baserade medieformer. 

Säga vad man vill om Lawrence Lessigs perspektiv, men hans berömda observation code is 
law håller på att förverkligas. De som förstår och skapar digitala medier och dess tekniska 
uttrycksformer skapar också lag, tolkning, kultur och samhälle. Därför måste de digitala me-
diernas interna tekno-textuella egenskaper innefattas i en nyanserad analys av dagens me-
dialiseringsproblematik. 
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Medialisering 
Eva Hemmungs Wirtén 

 

 

 

Först vill jag tacka Johan och Göran/RJ för att jag fått förtroendet att agera kommentator vid 
det här symposiet/workshopen/internatet. När jag fick förfrågan blev jag förstås smickrad. 
Det är lätt att känna sig lite utvald, så när Riksbankens Jubileumsfond kallar, kommer man. 
När jag sedan fick underlagen för dessa mina kommentarer kände jag mig kanske aningen 
mer förvirrad än kallad – men jag hoppas trots det att jag tolkat mitt uppdrag korrekt.  

Det var lite oväntat att få chansen att säga något om min egen forskning och hur den då kan-
ske har något att göra med medialisering. Som många andra som sysslar med medier, skulle 
jag inte definiera mig själv som medieforskare. Som jag sa igår så har jag då under mer än 10 
år sysslat med upphovsrätt, mer specifikt framväxten av den internationella upphovsrätten, 
och kulturhistoriska aspekter av den kulturella allmänningen (the commons). Man skulle 
kunna säga att jag tillhör en mycket livaktig internationell forskning som har få svenska mot-
svarigheter (än), men som utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv närmat sig upphovsrätten 
från ett kulturellt, ekonomiskt, socialt, och naturligtvis, juridiskt perspektiv.  

Anledningarna till att den här tvärvetenskapliga forskningen kanske inte slagit rot i Sverige är 
intressanta, och kan kanske delvis förklaras med hur den juridiska forskningen i Sverige (och 
jag tänker kanske främst då på den immaterialrättsliga) helt enkelt inte är tränad i att be-
trakta sin egen praktik kritiskt. Man implementerar lagen, man ifrågasätter den inte. Detta 
skiljer delvis civil law från den angloamerikanska common law, som har en större tvärveten-
skaplig bredd och kritisk tradition att falla tillbaka på. Det är ett stort och brett forsknings-
fält, men ett återkommande tema är intresset för begrepp som ”authorship,” eller 
”ownership.” För mig är då kopplingen till medialisering i huvudsak genom det jag tänker på 
som tryckt kultur, det vill säga mitt primärmaterial är de textuella bevis som vi kan tolka och 
läsa som underlag för att förstå vissa historiska processer. Jag har till exempel tittat på hur 
översättning tolkats i utvecklingen av Bernkonventionen. Eftersom översättning innebär en 
duplicering av författare såväl som verk, är det ett mycket bra exempel på kulturens trans-
formativa potential, och ett kanske ännu bättre exempel på hur en dagsaktuell fråga – hur vi 
ska förstå förhållandet mellan författare och läsare (eller producent och konsument) i den 
digitala samtiden – i själva verket har en mycket lång historia att falla tillbaka på. 

Som jag också antydde igår är jag själv nu i mitt pågående Marie Curie-projekt på väg från 
upphovsrätt till patent och även frågor om varumärken eller branding. Marie Curie som en 
slags vetenskaps-celebritet är en annan viktig aspekt av hennes karriär – och här är kopp-
lingen till medialisering återigen främst via dagspress. Som en parentes vill jag bara nämna 
att jag ägnar ett kapitel åt de fem dueller som utkämpades (av tidningsredaktörer) över Ma-
rie Curie i November/December 1911 – och som ni kan hitta om ni går in på YouTube och 
slår in Curie – duels – 1911. Gör det.  
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Rent allmänt: Från just det perspektiv som är relevant i det här sammanhanget, skulle jag 
vilja betona vikten av att det rättsliga eller juridiska perspektivet på medialiseringen ges ut-
rymme i den här typen av satsning som då eventuellt står för dörren. Det innefattar inte bara 
immaterialrätten, utan frågor som rör regleringen av medierna rent generellt. Utöver denna 
mer formella reglering bör vi förstås minnas att vi hela tiden också har att göra också med en 
informell normbaserad reglering av de olika mediala uttryck som vi diskuterat. Ibland talar vi 
om en juridifiering av tillvaron, men man ska minnas att kulturella praktiker också regleras 
på informella sätt. 

Jag har sett mitt uppdrag som att jag ska försöka ta fram några större och återkommande 
mer övergripande aspekter av det som sades igår – och därmed också förhoppningsvis lägga 
grunden för en bredare, mer generell diskussion idag.  

Det första intrycket av de texter som skickats ut är att de sinsemellan är väldigt olika. De 
kompletterar visserligen varandra men är skrivna i olika genrer och delvis med olika syften. 
Det tycks som om många saker är på gång samtidigt, och man kan ana en spänning (fler 
spänningar) mellan å ena sidan en slags disciplinär kartläggning över ämnet medie- och 
kommunikationsvetenskap, vars specifika roll i förhållande till medialisering jag återkommer 
till, och dels en mer allmän beskrivning av fenomenet medialisering.  

I sin introduktion i går nämnde Göran flera av RJs områdesgrupper; östeuropaforskning, kul-
tur och global säkerhet, förmodernitet. Även om det är så att en av skillnaderna mellan des-
sa teman och medialisering är att det senare är flitigt representerat i ansökningar till RJ, är 
kanske en annan att det också att här finns det ett ämne eller disciplin – medie- och kom-
munikationsvetenskap – som skulle kunna ses som priviligerad i sammanhanget, och som 
kanske i någon mening ändå ser det som en slags uppdrag att fundera på ämnets relation till 
de begrepp vi diskuterat (detta var t ex något som Stig tog upp i sin presentation). Här kan 
man ana en fundering över hur ämnet medie- och kommunikationsvetenskap ska kunna för-
hålla sig till explosionen av forskning kring medialisering. Det är inget unikt i det, men visar 
på den spänning som alltid finns mellan behovet av att situera disciplinära fält och gränser 
OCH den vetenskapliga praktiken, som nästan aldrig kan rymmas inom dessa fält och gränser 
utan som görs på tvärs.  

Mitt första intryck är alltså att stå inför en mångfald av möjligheter och angreppssätt, ett 
intryck som förstärks av titeln på symposiet/workshopen som innehåller såväl kultur och 
politik, som vardag och forskning. Även om flera nämnt medialiseringen av forskningen som 
ett intressant och högaktuellt tema – ett ämne som jag själv är mycket intresserad av – så 
har vi inte diskuterat den aspekten särskilt mycket. Alla fyra områden har dock sin egen me-
dialiseringslogik och materialitet. 

Hur ska då den här mångfalden betraktas utifrån syftet med workshopen, det vill säga att i 
alla fall sondera möjligheterna för en ny områdesgrupp inom RJ? Svaret på den frågan beror 
naturligtvis på vad en sådan områdesgrupp är tänkt att göra, men jag tror också att det in-
nebär att man i någon mening måste bredda diskussionen utöver medialisering och kanske 
försöka hitta några slags mer konkreta länkar mellan de olika discipliner eller forskningsin-
riktningar som är representerade här.  

Jag avstår från att försöka mig på en sammanfattning av de inlägg som presenterats, och har 
istället haft som ambition att försöka lokalisera några större och återkommande spår i dis-
kussionen.   
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En utgångspunkt är att humaniora och samhällsvetenskap står inför stora utmaningar, vad 
gäller framför allt internationalisering, uppbrott från det traditionella en-personsprojektet 
samt otroligt stora rörelser i publiceringsmönster och evalueringar. Vilket medialiseringste-
ma en eventuell områdesgrupp än fokuserar på, måste den förhålla sig till dessa större rörel-
ser. Jag vill betona igen att jag är skolad i ett traditionellt humanistiskt ämne, och mina 
perspektiv kommer därifrån. Så när jag gör väldigt breda generaliseringar om medieveten-
skaplig forskning (eller forskning överhuvudtaget) så talar jag primärt om den forskning kring 
upphovsrätt som ligger nära det jag gör. Några möjliga diskussionspunkter är: 

1. Förhållandet mellan då och nu, gammalt och nytt, stabilitet och förändring 

Det är otroligt viktigt att på olika sätt se till att dåtid och nutid interagerar i forskningen. Det-
ta leder också till frågan om ”gamla” och ”nya” medier, och gamla och nya medialiserings-
processer. Här finns det ett stort behov av syntetiserande forskning kring interaktionen 
mellan ”gammalmedier” och ”nymedier.” Det är mycket olyckligt att se det ena som absolut 
nytt och det andra som absolut gammalt. Snarast handlar det om gränsöverskridanden som 
på olika sätt innebär att gamla och nya discipliner också måste samverka för att ge frågornas 
komplexitet rättvisa.  

2. Förhållandet mellan en slags macro- och micro-nivå.  

Diskussionen har rört sig mellan större strukturella tendenser som har att göra med institu-
tioner, och mer textnära, tolkande analyser som går på djupet i specifika medier – finkalibre-
ring. Båda ansatserna är nödvändiga och även här kan man fundera på hur de ska kunna 
kombineras på ett kreativt sätt.  

3. Förhållandet mellan nationellt/globalt – den transnationella dimensionen  

Kent tog upp frågan om den ”den angloamerikanska hegemonin”. Mitt intryck av medie-
forskningen rent generellt är att den är mycket angloamerikansk – och idag är det ett faktum 
att engelskans dominerande roll är en maktfaktor som vi måste förhålla oss till på olika sätt. 
Det mest oroväckande är kanske att det håller på att uppstå epistemologiska ”svarta hål”. 
Ett exempel: för att förstå upphovsrättens internationella historia måste man kunna franska 
– för den är helt och håller fransk i slutet av 1800-talet. Jag tror att vi måste betrakta domi-
nansen av engelskan mycket mer kritiskt och framför allt från ett epistemologiskt perspektiv. 
Jag vill mena att detta kanske är särskilt viktigt just inom ett område som medialisering, som 
har starka kopplingar till engelskan. 

4. Förhållandet mellan olika tolkningstraditioner/discipliner 

Hur ska vi förstå hur tvärvetenskaplig forskning görs? Vad RJ än väljer att göra, så tror jag att 
det skulle vara mycket värt att försöka skapa någon slags plattform för att diskutera hur 
tvärvetenskaplig forskning görs. Vi har nämligen sällan tid att göra just den här reflexiva ar-
betet på vårt eget arbete. Varför tycker jag att det jag gör fungerar, varför har jag svårt att 
förstå hur en ekonom (vissa ekonomer) arbetar? Om en eventuell områdesgrupp kan skapa 
plattformar för den här diskussionen – för hur givande det än varit de här dagarna så känner 
vi väl alla igen det här formatet, men vi måste verkligen fundera mer på hur vi skapar mer-
värde, hur vi når lite längre med det här tvärvetenskapliga arbetet.  

Om en eventuell områdesgrupp kunde se det som ett av sina uppdrag att göra detta, och 
medialisering är kanske en väldigt bra startpunkt för att försöka hitta något av det här slaget 
att samlas kring – eftersom det också på många sätt betecknar en process – skulle det vara 
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mycket värdefullt. Jag vill påpeka att jag inte ser detta som enbart en akademisk övning utan 
mer som en övning i tvärvetenskap som också borde fungera för att bygga broar mellan aka-
demin och medialiseringens praktik.  
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Rapport från symposiet  

Anne Kaun 

 
 

 

Inledande gemensamma diskussioner 
Första passet inleddes med fyra presentationer som speglade en mångfald av olika perspek-
tiv på medialisering. Medieforskarna Kent Asp och Stig Hjarvard tycktes ha en ganska likartad 
förståelse av medialisering som en förändringsprocess vilken initierats och drivs framåt av 
medierna. Socialantropologen Ulf Hannerz var mer intresserad av på vilka olika sätt mediali-
seringen fungerar för olika människor i vardagen. Eva Swartz (förlagschef, tidigare kulturut-
redare och med breda erfarenheter från TV-branschen) presenterade synpunkter från sin 
erfarenhet av att arbeta i mediesektorn och reflekterade över ett förändrat ansvarstagande 
inom främst litteraturens och televisionens produktions- och publiceringsprocesser.  

I diskussionen efter varje presentation fanns två återkommande problemställningar om hur 
man kan förstå medialisering. För det första fanns uppenbart olika definitioner av medialise-
ring som teoretiskt begrepp, vilket också speglas i forskningsöversikten ovan. För det andra 
kretsade diskussionen kring medialisering som empiriskt fenomen. I bägge sammanhangen 
aktualiserades frågan om vilket tidsperspektiv som används. Så diskuterades exempelvis när 
medialisering som teoretiskt begrepp användes först. Kent Asp refererade till sin avhandling 
där han introducerade begreppet som ett sätt att analysera en pågående maktförflyttning 
från politiker till medier. Johan Fornäs instämde i att Asp nog var först i Sverige men påpeka-
de att begreppshistorien internationellt går ännu längre tillbaka: till Ernst Manheim som i 
1930-talets Tyskland lanserade begreppet, och till Jean Baudrillard och Jürgen Habermas 
under 1970- och tidigt 1980-tal. Man diskuterade också när medialisering som empiriskt fe-
nomen intensifierades och vad som var dess främsta drivkraft. Kent Asp betonade vikten av 
att televisionens spridning under 1960-talet ledde till en maktförflyttning från politiker till 
journalister under 1970-talet, vilket uppmärksammades inom akademien först under 1980-
talet. Stig Hjarvard pekade på hur medialiseringens karaktär idag förändras genom nya digi-
tala nätverksmedier som inte längre är så centraliserade som de traditionella massmedierna 
varit. Hur kan vi då idag förstå mediernas roll i samhället? Håller Hjarvards institutionalise-
ringsperspektiv även för de nya medierna som bygger på deltagande i stället för etablerade 
institutionella och journalistiska strukturer? Dessutom diskuterades behovet av etnografisk 
kartläggning av mediers användning och hur människor väljer mellan olika medier i en kon-
text med ökande medieutbud. Finns det en tydlig generationsskillnad i medievalen? Hur kan 
man medvetandegöra medieanvändare om de implikationer som val och bortval av vissa 
medieformat innebär? På produktionssidan finns det likaså ett behov att utforska nya stra-
tegier i umgänget med nya medier och hur nya arbetsrutiner och konventioner utvecklas.  

Diskussionen kulminerade i en gemensam övertygelse om att begreppet medialisering har 
en samlande kraft för alla dessa olika frågeställningar – jämförbar med hur begrepp som 
globalisering kunnat samla andra typer av forskningsperspektiv om aktuell samhällsföränd-
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ring. Samtidigt domineras medialiseringsbegreppet fortfarande av samhällsvetenskapliga 
makroperspektiv med politiska praktiker i fokus, vilka behöver öppnas upp för mikroanalyser 
av vardagslivets praktiker och av estetiska diskussioner kring medialiseringens former och 
innehåll. Diskussionen blev livlig och givande, inte minst på grund av symposiets samman-
sättning av både samhällsvetare och humanister samt inte minst även praktiker från politik, 
kulturliv och medier.  

Det andra passet centrerades kring inledningar av litteraturvetaren Anna Williams, mediehis-
torikern Pelle Snickars och filmvetaren Anu Koivunen. De tog åter upp vissa diskussionspunk-
ter från första passet och reste därtill frågan om hur medialisering och kommersialisering 
hänger ihop. Samarbete med branschen är som en utmärkt möjlighet att utforska detta 
sammanhang, föreslog Martin Berg, som har en postdoktjänst inom RJ:s Flexit-program. Hur 
kan man alltså knyta ihop praktikers och teoretikers perspektiv?  

Dessutom ledde diskussionen fram till att medialisering inte bör förstås som en koherent 
process utan snarare som flera delprocesser av ganska olika slag som behöver genomlysas av 
olika metoder och teorier.  

I tredje passet, under andra dagens morgon, fick Flexitforskaren Mikolaj Dymek och ABM-
forskaren Eva Hemmungs Wirtén den nästan omöjliga uppgiften att knyta ihop diskussionens 
många olika trådar. Båda menade att medialiseringsbegreppet ger en bra möjlighet att för-
ena olika forskningstraditioner och områden, och även inbjuder till samarbete med närings-
livet. Eva Hemmungs Wirtén betonade att användandet av tvärvetenskapliga metoder 
behöver diskuteras i detta sammanhang. I diskussionen med andra symposiedeltagare visa-
de man sig oenig om hur pass tvärvetenskapliga olika discipliner redan är eller bör vara, men 
det visade sig i vart fall att medialiseringstemat inspirerade till en kvalificerad gemensam 
diskussion kring mångfalden av perspektiv och metoder inom akademien. Oavsett om man 
tror att det behövs mer tvärvetenskapligt samarbete eller om det redan finns eftersom inga 
discipliner är helt ”rena” från början, så har medialiseringsbegreppet visat sig ha potential 
att väcka viktiga diskussioner kring innebörden av och formerna för tvärvetenskaplighet. 
Denna sammanförande potential stärks möjligen just på grund av begreppets porösa karak-
tär, som Eva Hemmungs Wirtén utryckte det. Deltagarna tyckte att det var viktigt att medve-
tet lämna utrymme för denna medialiseringens porösa karaktär som teoretiskt begrepp och 
empiriskt fenomen, snarare än att fastslå några enkla definitioner. Inom en tvärvetenskaplig 
ram har medialisering potential att skapa diskussion kring vilken roll medie- och kommunika-
tionsvetenskapen kan få i en mediedominerad värld. Vad händer med MKV om alla andra 
ämnen också engagerar sig i mediefrågor? Stig Hjarvard argumenterade för en tvärveten-
skaplig forskning med ett starkt MKV-perspektiv i centrum. Ytterligare en aspekt av diskus-
sionen var metodologiska diskussioner om hur man bäst kan förstå och utforska media-
liseringsprocesserna. Särskild den digitala mediemiljön skapar nu utmaningar för forskare 
såväl som för praktiker.  

 

Andra dagens gruppdiskussioner 
Efter den övergripande symposiedelen organiserades grupparbeten i fyra mindre konstella-
tioner för att ta fram konkreta förslag för en eventuell områdesgrupp. Det som efterfrågades 
var (a) vilka behov och möjligheter som kan motivera nya verksamheter med fokus på medi-
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alisering; (b) vilket tematiskt innehåll som en områdesgrupp skulle kunna fokusera och vilket 
namn den i så fall kunde få; samt (c) vilka verksamhetsformer som förefaller mest angelägna. 
Efter gruppdiskussionerna träffades alla fyra grupperna igen för att presentera och diskutera 
de olika förslag som framkommit.  

Grupp 1: Marcus Persson, Martin Berg, Eva Hemmungs Wirtén, Göran Bolin, Stig Hjarvard, 
Anne Jerslev och Anne Kaun. 

Grupp 2: Eva Swartz, Kent Asp, Alf Björnberg, Patrik Svensson, Ulf Hannerz och Anna Willi-
ams. 

Grupp 3: Nina Wormbs, Jesper Olsson, Bengt Kristensson Uggla, Patrik Lundell och Maria 
Wikse. 

Grupp 4: Anu Koivunen, Pelle Snickars, Stephan Michael Schröder, Bo Reimer, Göran Blom-
qvist, Mikolaj Dymek och Johan Fornäs. 

Motiv, behov och möjligheter 
Alla grupper var överens om att det finns behov av fortsatt diskussion kring medialisering 
även om området inte generellt är underbeforskat eller helt nytt. Inte minst i Sverige har det 
funnits en lång tradition av medialiseringsforskning, men den har utvecklats ojämnt och sär-
skilt behövs samlande kulturvetenskapliga perspektiv. Samtliga grupper uttryckte önskemål 
om en gemensam plattform för fortsatt diskussion. Två av grupperna ansåg att det finns ett 
tydligt behov av en omfattande tvärvetenskaplig samling kring detta forskningsområde, som 
grund för begreppsutveckling och för att tydliggöra vad medialisering egentligen betyder 
inom områden som hittills är otillräckligt utforskade, inte minst på kulturområdet.  

Innehåll och namn 
Grupperna föreslog olika delområden som kunde belysas. Till exempel kunde man skilja mel-
lan tematiska (exempelvis kring relationerna producent-konsument och privat-offentlig), 
organisatoriska (institutioner) och metodologiska perspektiv på medialisering. Samtidigt sågs 
en historisk medvetenhet som ytterst viktig för att fånga in en komplex process som mediali-
sering. Andra tänkbara områden som nämndes var mediernas medialisering och medialise-
ring av forskning (t.ex. medicin).  

Grupp 3 levererade ett konkret namnförslag, ”Medialisering – orsaker och konsekvenser”, 
vilket kan uttrycka begreppets öppenhet samtidigt som det kan konkretisera. Grupp 4 före-
slog någon form av ”Kulturens och livets medialisering”. 

Verksamhetsformer 
Alla grupper tyckte att konferenser och symposier var bra format fortsättningsvis, där fors-
kare och branschrepresentanter kan diskutera tillsammans. Dessutom skulle man kunna in-
rätta korta stipendier för enskilda forskare som vill arbeta fram större ansökningar kring 
medialisering (t.ex. för EU FP7). En webbsida kan utgöra en samlingspunkt för deltagarna och 
kunde vara en konkret möjlighet till samarbete med praktikerna. Alla grupper utryckte att 
det var oerhört viktigt att ha en mångfald i gruppen som inkluderar forskare liksom deltagare 
från branschen, mediepraktiker, politiker och särskilda konstnärer.  
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Dessutom betonade symposiet att det var viktigt med en internationell anknytning av en 
eventuell områdesgrupp till redan existerande nordiska och europeiska nätverk. Områdes-
gruppen i Sverige skulle kunna fungera som en nationell samlingspunkt för medialiseringsin-
tresserade som involveras i ett större internationellt nätverk och där sprider det nordiska 
perspektivet. Konkret nämndes ECREA (European Communication Research and Education 
Association) som har en helt ny temporär arbetsgrupp Mediatization (ledd av Andreas Hepp, 
Stig Hjarvard och Sonia Livingstone). Dessutom har det tyska vetenskapsrådet finansierat 
prioriteringsprogrammet Mediatized Worlds vid universitetet i Bremen, som under sex år 
finansierar individuella och större projekt inom området. Programmet leds av Friedrich 
Krotz, och redan nu finns en mångsidig samverkan mellan denna Bremenmiljö och Söder-
törns högskola.  
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Medialisering: Slutord 

Johan Fornäs 

 

 

 

Bakom en rad omdebatterade förändringar i kultur, samhälle och vardagsliv skymtar således 
växande och allt mer finmaskiga medieflöden som påtagligt förskjuter maktförhållanden i 
samhället och kulturen. Som exempel kan nämnas nya och gamla mediers roll för valrörelser 
och social mobilisering; dataspels, filmers och webbsidors delansvar för antingen hatexplo-
sioner eller kosmopolitisk öppenhet; eller nätverkens förmåga att förändra villkoren för mu-
sikens och litteraturens kretslopp. Begreppet medialisering har i debatten börjat användas 
för att sammanfatta sådana tendenser. Med en vittförgrenad förhistoria har det internatio-
nellt erbjudit ett gemensamt nyckelbegrepp där olika akademiska fält kunnat mötas. Media-
liseringstemats vikt och potential har bland annat nyligen framhävts av Vetenskapsrådet 
(Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap: Ämnesöversikter 2010, Stockholm: Ve-
tenskapsrådet 2011), som lyft fram det som en angelägen satsning för både forskarna och 
allmänheten, med stor potential för tvärvetenskapligt samarbete, och där centrala be-
greppsliga och teoretiska grundfrågor förblivit olösta. Här behövs samlande insatser för att 
ta vara på tematikens potentialer att stimulera kulturvetenskaplig korsbefruktning. En ny 
plattform för tvärvetenskaplig dialog och samverkan skulle göra det möjligt att bättre förstå 
medialisering som ett genomgripande samhälleligt fenomen som verkar på alla nivåer och 
delar av tillvaron.  

Mot bakgrund av forskningsöversikten och symposiediskussionerna kan de aktuella behoven 
och möjligheterna summeras i följande huvudpunkter. 

1. Eftersom det cirkulerar en rad oreflekterade, missledande och motsägelsefulla fö-
reställningar om vad medialiseringsprocessen egentligen innebär behövs en mer 
samlad begreppsutveckling. Entydiga definitioner av begrepp som medier eller me-
dialisering är knappast möjliga, men en grundlig reflektion över antaganden som an-
nars alltför ofta tas för givna skulle förtydliga viktiga dimensioner och nivåer i de 
aktuella processerna. Ett reflekterat teoretiskt arbete behövs för att frilägga mediali-
seringsbegreppets relevans för pågående förändringsprocesser i olika regioner, tids-
epoker och livsområden.  

2. Det krävs ett långsiktigt engagemang i tvärvetenskaplig samverkan för att förstå 
medialiseringsprocessernas komplexa utvecklingsdynamik. Medialiseringen kräver 
och inbjuder till att flera olika vetenskapliga gränser överskrids, men det saknas 
gränsöverskridande samlingsplatser där sådan bred tvärvetenskaplig samverkan kan 
skärpa förståelsen för medialiseringens mångsidiga processer. Dialoger och samarbe-
ten krävs för att föra samman de partikulära perspektiv som hittills tagit form i skilda 
ämnen; för att genomföra tvärgående och jämförande fallstudier som liksom medi-
erna själva överbryggar traditionella genre- och ämnesgränser; för att möjliggöra ett 
syntetiserande, förtydligande och differentierande arbete med övergripande begrepp 
och modeller; och för att kritiskt granska vitt spridda men bristfälliga föreställningar 
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om medietillväxtens effekter. Exempelvis kan medieforskare bistå med att ”inifrån” 
belysa medievärldens mekanismer, men gränsytorna utåt förtydligas av andra disci-
pliners ”utifrån”-perspektiv. Tvärvetenskapliga dialoger underlättar förståelsen av 
samspelet mellan nyare och äldre medier, liksom mellan samtidens och tidigare hi-
storiska epokers medialiseringstendenser. Vidare kan medialiseringen studeras på 
såväl mikro- som makronivå, eftersom den kommer till uttryck såväl i livsvärldens 
vardagliga interaktioner som inom statens och marknadens institutionella system. 
Teoretiska perspektiv måste brytas mot empiriska undersökningar vilka i sin tur be-
höver kombinera longitudinell statistik med såväl etnografiska närstudier som estetis-
ka eller diskursorienterade texttolkningar. Samhällsvetenskapens fokus på praktiker 
och institutioner behöver brytas mot såväl teknisk kunskap om kommunikationssy-
stemens materialitet som humanisters insikter i texters meningsinnehåll och estetis-
ka former.  

3. En kulturvetenskaplig profil skulle här fylla ett särskilt starkt behov, då medialise-
ringsforskning med fokus på kulturella aspekter och vardagslivet ännu är betydligt 
svagare utvecklad än på den politiska och samhällsvetenskapliga sidan. I Sverige har 
det länge forskats om medialiseringen av politiken, med hittills endast spridda ansat-
ser att vidga perspektivet till bredare livs- och samhällsområden. Också i kulturen och 
vardagslivet är detta en högst relevant tematik, då medierna har växande betydelse 
också i människors livsvärldar, i civilsamhället och i den kulturella offentlighetens oli-
ka grenar. Hittills har detta bara behandlats i isolerade insatser inom enskilda estetis-
ka, språkvetenskapliga eller historiska discipliner vilka analyserat medierelaterade 
fenomen inom avgränsade delområden som om de vore ämnesspecifika särfall. 

4. Medialiseringstemat är i högsta grad lämpat för en tät utåtriktad samverkan mellan 
forskare och ”praktiker”. Bland kulturens och politikens aktörer råder knappast nå-
gon tvekan om mediernas växande betydelse i deras egna dagliga verksamheter eller 
i människors vardagsliv. Samtidigt saknas fungerande verktyg för att förstå vad som 
faktiskt förändras historiskt, och en rad vanföreställningar cirkulerar kring vad pro-
cessen innebär. Här har vetenskapens, kulturens och samhällets företrädare anled-
ning att komma samman för att reda ut problematiken och identifiera utvecklingens 
positiva respektive negativa aspekter. 

5. Här behöver svensk forskning samspela bättre med de nordiska grannländerna och 
övriga Europa. Dels belyser transnationella komparationer regionala skillnader som i 
sin tur ger en rikare förståelse av medialiseringsprocessernas flerskiktade dynamik. 
Ett lokalt eller nationellt perspektiv räcker inte för att få syn på hur generella och 
specifika mekanismer växelverkar. Inte minst behövs ett särskilt fokus på relationerna 
mellan de nordiska länderna inbördes och gentemot övriga Europa och världen, för 
att få syn på de säregna förhållanden som präglar denna nordliga region. Dels har 
svensk forskning mycket att lära av den diskussion och forskning som på sistone tyd-
ligt intensifierats bland annat i Tyskland, England, Danmark och Norge. Där har kvali-
ficerade konferenser, projekt och publikationer kraftfullt satt tematiken på dag-
ordningen. Några svenska forskare har sedan 1980-talet gjort viktiga pionjärinsatser, 
och såväl de som deras yngre kollegor deltar aktivt i de nya nordiska och europeiska 
sammanhangen, men det skulle behövas något samlande större initiativ för att kom-
ma ifatt och seriöst delta i den mycket lovande internationella strömning som nu kan 
skönjas. 
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RJ skulle här kunna spela en nyckelroll genom att ta initiativ till en samlande insats, i form 
av en områdesgrupp kring ”Kulturens och livets medialisering” (preliminär rubrik). Fokus 
skulle då läggas på tvärvetenskapligt gränsöverskridande studier av de historiskt föränderliga 
skärningsytorna mellan medier och övrigt kultur-, vardags- och samhällsliv. Här finns stort 
behov av klargörande reflektion, innovativt nytänkande och interdisciplinär samverkan. Om-
rådesgruppens format förefaller här synnerligen väl lämpat för medialiseringstemats behov. 
En sådan grupp bör driva fram samlande och fördjupande insatser för att skapa synergier 
mellan vetenskapsområden, mellan forskare och reflekterande företrädare för kulturlivet, 
medierna och politiken, samt knyta an till nordisk och internationell spetskompetens på om-
rådet. En sådan områdesgrupp kan utpröva en rad olika verksamhetsformer, däribland sym-
posier, forskningsöversikter samt innovativa digitala plattformar för tvärgående kunskaps-
utveckling och kritisk reflektion kring medialiseringens utmaningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






