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Efterord
MATS HYVÖNEN, PELLE SNICKARS 

& PER VESTERLUND

”Was waren Medien-Wissenschaften?”, frågade sig Claus Pias i en tysk 
forskningsantologi för några år sedan. Vad var egentligen medier för 
 något – och hur studerades de? Frågan kan tyckas apart, men förefaller ha 
väckts genom digitaliseringens massiva förändring av medielandskapet, 
med den påföljande insikten om att mediehistoriens död de facto inträffat. 
I en tid när medier och deras specifika egenskaper alltmer försvann – för 
att återuppstå som datalogisk kod och innehåll – framstod titeln på Pias 
antologi som träffande: Was waren Medien?1 Genom att löst anspela på 
Francis Fukuyamas idé om historiens slut, föreföll själva mediebegreppet 
ha förlorat sin betydelse i den digitala reproduktionens tidsålder. På 
 samma sätt som Berlinmurens fall och kalla krigets slut korade den libe-
rala kapitalismen till segrare – och gjorde endast en ideologisk hållning 
gångbar – höll nätets mediala konvergenskultur på att eliminera 1900-
talets prunkande medielandskap. Det singulära monomediet internet blev 
ensamt kvar; medier var något före internet – och blev till något annat 
därefter. 

Den här tanken var visserligen knappast ny – i en tysk kontext hade 
den lanserats av Friedrich Kittler redan ett kvartssekel tidigare.2 Men från 
ett inomakademiskt och medievetenskapligt perspektiv framstod det för 
Pias som alltmer uppenbart att eftersom studieobjekten för medieveten-
skaperna så fullständigt ändrat karaktär, så borde även det akademiska 
studiet av dem förändras. Frågan var bara hur – och i vilken riktning. Pias 
frågeställning är på flera sätt analog med den vi använt oss av i den här 
boken: vad var mediestudier, varför och på vilket sätt uppkom de i 
 Sverige? Boken har behandlat mediestudiets framväxt mellan cirka 1960 
och 1980, och tagit fasta på hur ett medielandskap i förändring årtionde-
na efter andra världskriget genererade en omfattande diskursiv aktivitet 
och administrativ praktik inom medieoffentlighet, politik och akademi. 
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Massmedier tycktes skapa såväl löften som problem. Problem som det 
bland annat syntes vara vetenskapens uppgift att lösa – vilket banade väg 
för den heterogena verksamhet inom olika samhälleliga sfärer som kom 
att formera grunden till medieforskningen. Särskilt i en svensk kontext 
utmärks denna process av en stark tilltro till politiska lösningar, vilket 
exempelvis gjort att medievetenskap och det offentliga utredningsväsen-
det legat nära varandra. 

Parallellerna till, såväl som skillnaderna från, dagens (minst lika för-
änderliga) medielandskap torde vara uppenbara för var och en. Om 
1960-talets gryende svenska medieforskning drevs fram i en tidsanda – 
artikulerad i samhällsdebatt kring medier och i samhällsstyrning av 
 medier i samverkan med akademi – är frågan hur det egentligen är ställt 
med den samtida medieforskningen; går den på samma sätt i takt med sin 
tid? Det här efterordet kan ses som en uppmaning att fundera i sådana 
banor. De akademiexterna krafterna bakom mediestudiets formering som 
diskuterats i denna bok har tveklöst förändrats. Mediebranschen har 
 under det senaste årtiondet genomgått ett veritabelt stålbad med tydliga 
reminiscenser till den tidningsdöd som grasserade ett halvt sekel tidigare. 
På grund av svikande annonsintäkter har mediebranschen (minus public 
service) tvingats acceptera de grundläggande strukturella förändringar 
som digitaliseringen inneburit. Sedan en längre tid försöker tidningarna 
– uppdaterade till mediehus – därför febrilt att hitta nya lösningar och 
locka kunder att betala också för digitalt publicistiskt innehåll. Som den 
här boken visat fanns det en tid när exempelvis journalistiken i sig ut-
gjorde en så attraktiv och exklusiv produkt, att den både kunde säljas till 
mediekonsumenter och generera lukrativa reklamytor i tidningarna. Den 
modellen är idag inte längre hållbar. Generellt faller mediebranschens 
blickar idag snarare på de stora it-giganternas sätt att tjäna pengar. Utöver 
annonsförmedling och nätverk blir det därför allt vanligare att medie-
företag förlorar pengar på själva huvudverksamheten (publicistisk),  medan 
andra verksamheter under den egna koncernens paraply (som bolån, 
jobb, pension eller väder) genererar intäkter. Såväl innehåll som annonser 
anpassas till individuella mottagare, allt till användares och annonsörers 
fromma. Därför blir det intressant för mediebolagen att äga allehanda 
plattformar på vilka konsumentbeteenden äger rum och kan kartläggas, 
och kanske rent av blir en ny slags vara att sälja. Där tidningarna nyss 
levde på att saluföra annonsplats, saluför mediehusen nu högst specifik 
kunskap om sina användare. Och därför blir det också intressant för de 
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internetföretag som äger plattformarna att köpa upp eller liera sig med 
publicister. Det är i ljuset av denna diversifiering man bör förstå medie-
husens satsningar inom till synes aparta verksamheter som exempelvis 
klickmaximerande sajter, åsiktsdriven tyck-journalistik eller webbteve.

Mediebranschen har emellertid också beklagat sig över att staten inte 
tar sitt ansvar för dessa genomgripande förändringar. Efter mycket om 
och men tillsatte Sveriges regering till slut våren 2015 en medieutredning 
(under ledning av Anette Novak) för att uppdatera landets mediepolitik. 
Förhoppningarna från en krisande mediebransch är stora, men det finns 
skäl att tro att inte heller mediepolitiken är vad den varit. Under den 
period som den här boken undersökt fanns en betydande tilltro till olika 
nationella mediepolitiska instrument – vilka idag genom såväl globalisering 
som digitalisering framstår som alltmer tandlösa. Icke desto mindre kan 
man i regeringens kommittédirektiv, ”En mediepolitik för framtiden” 
läsa att medielandskapet är under stark förändring: ”utvecklingen drivs 
hela tiden framåt av internationalisering och ny teknik. [Den] har lett 
fram till att medierna konvergerar, eller smälter samman, och skillnaden 
mellan t.ex. press och radio och tv blir därmed mindre tydlig. Konkur-
rensen ökar när nya aktörer med nya tjänster träder in på marknaden 
samtidigt som de befintliga aktörerna försöker möta utmaningarna.” Ut-
redningen har därför att analysera behovet av nya mediepolitiska insatser, 
framför allt eftersom det aviserats att presstödet i dess nuvarande form 
kommer att upphöra. Tanken är därför ånyo ”att lämna förslag till nya 
mediepolitiska verktyg”.3 

Till skillnad från tidigare medieutredningar – vilka som den här boken 
visat i hög grad fungerade som drivkrafter för mediestudiets formering i 
landet – ska det nya medieutredningen inte initiera eller bedriva någon 
forskning. I kommittédirektivet finns bara en enda (och komplett intet-
sägande) rad om medieforskning: ”Det finns många aktörer både natio-
nellt och internationellt som bedriver forskning och publicerar statistik 
med anknytning till mediemarknaden, medieutbud och medieanvänd-
ning.”4 Visserligen ska medieutredningen publicera en forskningsanto-
logi med drygt 30 kapitel, men nyttan av akademiska mediestudier liksom 
sådana studiers relevans, framstår i kommittédirektivet som begränsade. 
Som den här boken visat är det en betydande skillnad mot hur mediestu-
dier tidigare uppfattades av såväl mediebransch som statsapparat. Där 
1960-talets embryonala medieforskning kunde framstå som en central del 
i strategierna att parera dåtidens hot mot press och journalistik, kan 
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 dagens medieforskning istället betraktas som försvarare av ett slags medie-
offentlighet som mediebranschen själv alltmer ser sig tvungen att överge. 
Och där mediepolitiken och medieforskningen en gång syntes växeldra 
varandra i utformningen av såväl administration som vetenskap, tycks 
tilltron till akademins relevans även i detta fält svikta.  

Just medieutredare Novak frågade sig exempelvis i en debattartikel 
 våren 2014 om dagens medieforskare ställer fel frågor: ”medieforskning-
en behöver uppdateras: ställa nya frågor i det nya medielandskapet och 
få en mer tvärvetenskaplig approach.” Samtidigt som utgivargruppen 
för Mittmedia några månader senare skarpt ifrågasatte en rapport från 
 Södertörns högskola, ”Landsbygd i medieskugga”, och påtalade att 
”forskningen har stannat i det förflutna, medan branschen är stadd i 
snabb förändring”. Sveriges Radios biträdande programdirektör Martin 
Jönsson har i flera sammanhang uttalat sig kritiskt om den samtida medie-
forskningen. Beträffande den forskarförfattade Demokratiutredningens 
rapport, ”Demokratin och det förändrade medielandskapet” (2015) på-
pekade han elakt att ”perspektivet på digitala/sociala medier i demokrati-
rapporten är så trångsynt att man blir mörkrädd”. Under sommaren 2015 
anordnades till och med ett seminarium i Almedalen under rubriken, 
”Medieforskningen idag – vad saknas?”.5 Som medieforskare kan man 
givetvis välja att strunta i den här typen av invändningar, men de visar att 
avgörande förändringar har ägt rum i relationerna mellan medieforsk-
ningen-politiken-branschen – det vill säga det sammanhang i vilket det 
akademiska mediestudiet formades. En slutsats av den här boken är där-
för att det – i jämförelse med den studerade perioden 1960 till 1980 – före-
ligger en diskrepans vad gäller det samtida mediestudiets koppling till och 
relevans för såväl mediebransch som mediepolitik. 

En viktig bakgrund till detta bokprojekt är vår iakttagelse av mediestu-
diers paradoxalt dubbla förhållande till historien. Å ena sidan framstår – 
och framställs – ofta den instituerade medieforskningen som historie-
blind, blind för såväl sin egen historia som för mediernas föränderlighet 
och förgänglighet. Att medieforskare som framgått på några ställen i 
 denna boks olika kapitel stundtals sökt definiera ut historiska perspektiv 
från medieforskningen bär här syn för sägen. Å andra sidan framstår med-
iestudier, som de bedrivits under mer än ett halvt sekel, idag alltmer som 
en del av historien. Dels i bemärkelsen att deras existens tycks så historiskt 
betingad av ett komplext och fascinerande samhälleligt sammanhang, dels 
då deras traditionellt sett mest primära studieobjekt –  pressen, radion och 
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teven – obevekligen tillhör ett faktiskt då. Detta är alltså inte med nöd-
vändighet en pejorativ uppfattning. I ljuset av sam tidens  mediala föränd-
ringar blir konturerna kring dåtidens mediestudier helt enkelt skarpare, 
både i positiv och negativ bemärkelse. Positivt i främst mediehistoriskt 
avseende där mediestudiets formering tydligt framträder som del av 
 mediernas nationella historia, och där den typen av breda utblickar som 
den här boken anlagt komplicerar  medieutvecklingen – snarare än att 
beskriva den i enkla och linjära termer. Negativt i den bemärkelsen att 
mediestudier generellt tycks behöva återuppfinna sig  själva för att mer 
adekvat beskriva både samtidens mediala tendenser och mediernas histo-
ria i mer generella termer. Medielandskapets digitalisering har exempel-
vis accentuerat att mediehistoria inte längre bör vara en samling mono-
mediala historier (med fokus på press, radio, teve eller film) som beskriver 
mediers utveckling linjärt. Snarare bör inter- och multi medialitet beto-
nas, exempelvis med utgångspunkt i ett bredare medie begrepp, fokus på 
mediers inbördes relationer eller på materiellt handfast mediering (sna-
rare än svävande representationer). Den ambitionen fanns delvis redan 
hos Massmedieforskningsutredningen på 1970-talet, och den serie som 
den här boken publiceras i – Mediehistoriskt arkiv – har under snart ett 
decennium strävat efter att vara en plattform för just den typen av medie-
studier.

Att mediestudiet genom digitaliseringen blivit konkurrensutsatt – såväl 
historiskt som i samtida bemärkelse – var också något som Claus Pias 
oroade sig över i sina funderingar kring vad medier var för något. Han 
har bland annat påpekat att mediestudier under 2000-talet generellt 
präglades av ett slags ”Krise des Erfolgs”, det vill säga en sorts ämnes-
mässig framgångskris som orsakats av att de flesta humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga discipliner alltmer ägnade sig åt medier – men på högst 
olika sätt.6 Stig Hadenius farhåga från 1976 om att allt till slut kan ”bli 
massmedieforskning” förefaller i så måtto ha besannats. Men frågan är 
om denna slags gränslöshet i så fall utgör ett (nytt) problem. En påtaglig 
effekt av förändringen – det vill säga, att medier per se, eller synsätten på 
dem ändrat karaktär – från ett akademiskt perspektiv, är att nya discipli-
ner och forskningsfält uppstått. Fält som inte bara skiljer sig från de sätt 
som mediestudiet formerades inom (framför allt den bitvis dominanta 
samhällsvetenskapliga ramen), utan också från dess humanistiska varian-
ter som exempelvis filmvetenskap. När ett medium kan beskrivas som 
”algorithms + a data structure”7 blir både traditionella humanistiska och 
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samhällsvetenskapliga medieperspektiv i vissa avseenden obsoleta. Just 
fallet filmvetenskap kan exempelvis tyckas särskilt berört då dess kärna i 
den biografvisade långfilmen numer utgör en fullständig anomali i det 
audiovisuella medielandskap där all film i princip är digital, till och med 
den i arkiven. Samtidigt ger den filmvetenskapliga disciplinens tradition 
av fokus på innehåll, form och kontext ett visst skydd från hotande date-
ring då den öppnar för historiska frågeställningar, och inte principiellt 
låser studiet av rörlig bild vid specifika tidsbundna – men förment tidlösa 
– perspektiv.

Den sedan länge tongivande medie- och kommunikationsvetenskap-
liga forskningen om medieanvändning med fokus på dagspress, radio och 
teve står ännu relativt stark i Sverige. Men i stort framstår de metoder 
som lanserades när mediestudiet formerades (åtminstone i dess mer sam-
hällsvetenskapliga variant) som desamma. Medievanor studeras alltjämt 
med sedan länge etablerade analoga metoder, surveyundersökningar, en-
käter, fokusgrupper och intervjuer. Årligen tas analog medie statistik fram 
med metoder vars värde i relation till digitala mätmetoder kan diskuteras 
när det gäller att nå kunskap om medievanor. I en tid då alla digitala 
aktörer på fältet har mer detaljerad användardata än någonsin kan exem-
pelvis självuppskattat mediebruk framstå som en daterad metod för att 
kvantifiera medieanvändning.8 Och om nu den digitala statistik som pro-
duceras, exempelvis det så kallade KIA-index, inte är tillförlitlig, ja då 
framstår det i så fall som än mer angeläget för en digitalt uppdaterad 
medieforskning att värdera existerande digital statistik, och själv (eller i 
samarbete) producera digital mediestatistik som forskare kan använda 
och lita på. 

En avslutande rimlig tankefigur i den här boken om Massmedieproblem 
är följaktligen att relatera vår egen samtid till den mediehistoriska epok 
som primärt har undersökts i de olika kapitlen. Vissa frågeställningar med 
betydande genomslag i offentligheten – som dem kring demokrati och 
”nyhetsundvikare” – har en slående likhet med den medieforskning som 
PUB ägnade sig åt i mitten av 1970-talet i det så kallade Informationsklyfte-
projektet.

I medievetenskapens kärna finner vi ännu det starka intresset för meto-
der som central, metoder vars värde, åtminstone från avnämarnas per-
spektiv, i hög grad genererats av dess funktioner i ett samhällsbyggande 
vars ambitioner inte längre syns realistiska. Om avnämarna i det om-
givande samhället kan – eller skulle kunna – få mer relevant data om 
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medier och medieanvändning från annat håll än från akademin, ja då 
ställs givetvis nya krav på medieforskningen. Krav som kan avse både 
metodutveckling och att utveckla nya intellektuellt hållbara sätt att ana-
lysera medier som kanske bättre passar med ett medielandskap som, på 
relativt kort tid, förändrats i grunden. Och om mediebransch och politik 
skulle kapitulera inför detta medielandskaps förändringar, om mediehus 
och samhällsförvaltning söker förhålla sig till förändringar snarare än 
delta i konstitueringen av dem, ställs än andra krav på medieforskningen. 
I annat fall finns risken att mediestudiet snart står inför andra, betydligt 
svårare problem.

Dagens medieforskning är synnerligen heterogen, det är viktigt att 
 påminna om. Det finns därför all anledning att likaså påminna om att 
somliga medieforskare alls inte delar Claus Pias farhågor. Om den natio-
nella medieforskningens formering mellan 1960 och 1980, som den här 
boken visat, delvis kan betraktas som en effekt av att politik och medie-
bransch ville ha adekvata underlag vad gällde frågor kring exempelvis 
mediepåverkan eller mediepublikers sammansättning, så förefaller varken 
politiken eller mediebranschen, om man lyssnar till kritiken, ha  någon 
större användning av medieforskningens resultat idag. Det är att genera-
lisera – men likväl är det bekymrande. Som den här boken visat formera-
des (och finansierades) mediestudier ur ett upplevt samhälleligt behov för 
ett halvt sekel sedan. Idag föreligger inte längre detta behov, och för att 
legitimera mediestudier och den egna verksamheten som medie forskare 
blir därför honnörsord om autonomi och fritt sökande  efter ny kunskap 
viktigare än någonsin. I så måtto framstår det som något av en medie-
historiens ironi om sådana metoder (som i hög grad formerats som verktyg 
för samhällsbygget) nu börjar försvaras som en oantastlig del av ett fritt 
inomakademiskt kunskapssökande. 

Att forskningen bör vara fri är en sak. Att (delar av) ett forsknings-
ämne som medie- och kommunikationsvetenskap blir negligerat av den 
bransch man studerar är en annan. I en tid när hum-samforskning är 
forskningspolitiskt ifrågasatt kan det vara en problematisk hållning att 
ignorera kritiken. Hårdrar man resonemanget har de centrala avnämarna 
inte längre lika stor nytta av den akademiska medieforskningen vilket, 
inte minst givet den svenska medieforskningens förhistoria som skisserats 
i denna bok, kan innebära ett legitimitetsproblem. Frågan är också i 
 vilken utsträckning medieforskningens legitimitet behöver vila på medie-
institutionell – snarare än på inomvetenskaplig – grund. Historia, estetik 
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och tolkning tycks under de decennier då ämnet MKV etablerades i Sve-
rige varit konceptuella fält som många velat exkludera ur medieforskning-
en. De matchade inte den samhällsvetenskapliga tradition som dominerat 
ämnet, men samtidigt har ändå ämnets tvärvetenskapliga orientering gett 
utrymme för en rad mer humanistiskt orienterade perspektiv – som dis-
kursanalys, antropologi eller retorik. Sådana synsätt har varit betydligt 
mindre känsliga för medielandskapets digitala och globala förändringar. 
Snarare tycks olika slags förändringar tvärtom kunnat ge dem ökad aktua-
litet. Antropologiska studier av medieanvändning – eller stil- och inne-
hållsanalys av medieinnehåll – torde således ha en väl så tidlös förmåga 
att följa med i det digitaliserade medielandskapets förändringsprocesser 
som kvantitativa metoder.
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