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1990-talet har i många sammanhang beskrivits som globaliseringens decennium. 
Det har bland annat sagts om ekonomin och finanssystemen, digitaliseringen och 
miljöförstöringen att de fungerar eller drabbar globalt. Med globalt kan avses att 
någonting helt enkelt uppträder i hela världen. Oftast handlar det emellertid om 
internationella eller mellanregionala beroendeförhållanden och om diverse feno
mens räckvidd. Tomlinson har på ett allmänt plan karaktäriserat globaliseringen 
som ”the rapidly developing process of complex interconnections between socie
ties, cultures, institutions and individuals world-wide”. Det innebär också att de re
lationer i vilka våra vardagsliv är inbäddade lyfts från lokala till globala kontexter 
(Tomlinson 1997: 170).

Medierna är inbegripna i olika föreställningar om det globala. De moderna me- 
diesystemen opererar, inte minst till följd av satellitteknologin, på en global (eller 
makroregional) marknad, vilket naturligtvis varit den givna utgångspunkten i se
nare års litteratur om mediernas roll i och för globaliseringen.1 Globaliseringen 
har ofta satts i samband med de internationella telekommunikationernas expan
sion, vilka just under 1990-talet haft en språngartad utveckling, symboliserad av 
Internet. 1980-talet var också ett nytt genombrottsdecennium för televisionen. Det 
totala antalet timmar av TV-tittande i världen nästan tredubblades mellan åren 
1979 och 1991 och den alltmer TV-beroende reklammarknaden i Europa fördubb
lades från 1980 till 1987 (Herman & McChesney 1997: 39).
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Vad har detta för djupare sociala och kulturella implikationer, andra än att miljo
ner människor kanske påverkas på något sätt? Frikopplingen av tid och rum , från 
varandra och från erfarenhetens rytmer och platser, har ofta varit en mer eller min
dre uttalad premiss i den teoretiska reflektionen kring medieglobaliseringen. De 
moderna mediernas rums- och tidseliminerande egenskaper är det som mer än nå
got annat kommit att prägla den teoretiska diskussionen kring den roll de har haft 
för den “globaliserade moderniteten”.2 Detta är en diskussion som emellertid 
måste ses mot en bakgrund av inte bara utvecklingen på medieområdet.

Händelserna och de geopolitiska förändringarna under den senaste tioårsperio
den, i Europa och världen, har skapat ett förnyat intresse också inom medieforsk
ningen för social och kulturell förändring och för de politisk-ekonomiska syste
mens stabilitet eller brist på stabilitet. De har också aktualiserat traditionella poli
tiska och sociala teoriers tillkortakommanden när det gäller att förstå förändringar 
som berör hela systemet av moderna sociala institutioner i deras alltmer globala 
kontext (Downing 1996). Det är en kritisk diskussion som också ger löften om 
möjligheter att överbrygga stelnade polariseringar mellan samhällsvetenskapliga 
och humanistiska tankesätt. Vi finner sådana ansatser i arbeten som problematise- 
rar förhållandet mellan moderniteten och globaliseringen. En röd tråd i dessa är 
just tidrummets förvandlingar. Det handlar här om grunden för, eller det givna i, 
den sociologiska reflektionen om det sociala rummet och de institutionaliserade 
tidsförhållandena. Det gäller t ex den alltmer problematiska relationen mellan lo
kala och globala fenomen och mellan de privata och offentliga sfärerna (Morley & 
Robins 1995). Vidare har bland andra Lash och Urry (1994) gjort oss uppmärk
samma på de nya tidsstrukturer som digitaliseringen och miljöförhållandena fung
erar inom, med ”ögonblicklig tid” och ”glacial tid”, kanske flera år av jordens his
toria, som de extremer som spränger de erfarenhetsrelaterade tidshorisonterna. Vi
dare bygger den högteknologiska kapitalistiska produktionen i hög grad på en 
mycket långt driven synkronisering av alla verksamhetsled i en världsvid skala.

Det finns också en makrosociologisk diskussion som placerar globaliseringen i 
det konkreta världshistoriska tidrummet och undersöker sambanden mellan 
(medie)globaliseringen och sovjetkommunismens kollaps (se t. ex. Sparks 1997). 
Det är oomtvistligt att Ryssland (och Kina) nu utgör både reella och potentiella 
marknader för de globala mediekonglomeraten, låt vara att orsakssambanden mel
lan kollapsen och medieglobaliseringen är svåra att fastställa på ett generellt plan. 
Här blir också kopplingen mellan ”globalt” och ”modernt” mycket problematisk. 
Det är inte möjligt att i detta sammanhang gå in på förhållandet mellan globaliser
ingen och händelserna under och efter 1989, men redan det sagda illustrerar svårig
heterna att fånga in mediernas roll i moderniseringen och globaliseringen i enkla
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formler. Syftet med artikeln är att belysa några av komplikationerna i olika försök 
att reda ut de historiska sambanden.

Hela detta forskningsfält inrymmer en avsevärd (meta)kritisk potential (Tomlin
son 1997). David Harvey konstaterar i The Condition o f Postmodernity (1989) att 
det som utmärker tider av snabb teknologisk förändring är att den sociala ordning
ens tids- och rumsmässiga bas är hotad och att det i sådana historiska situationer 
sker grundläggande förändringar i representationssystemen -  i sätten att beskriva 
och förklara världen - i de kulturella formerna och uttrycken och i den filosofiska 
tankevärlden. När The Condition o f Postmodernity skrevs var det inte möjligt att 
föreställa sig vad de kommande åren skulle föra med sig i alla dessa avseenden. Inte 
minst den aktuella globaliseringslitteraturen låter oss ana vilka teoretiska bataljer 
som återstår innan även dessa omdaningar satts på plats, tills vidare.

Innan jag går närmare in på huvudståndpunkterna i diskussionen om vad medie- 
globaliseringen betyder ska jag översiktligt återge vad som brukar diskuteras under 
rubriken globalisering, särskilt när medier är indragna.

I det som därpå följer utvecklar jag två argument som på olika sätt har med tids
dimensionen att göra. För det första hävdar jag att aktuella globaliseringsdiskurser 
i många fall präglas av en historielöshet och att det är det alltför korta tidsperspek
tivet som leder till slutsatsen att globaliseringen är en logisk konsekvens av moder
niteten som sådan, vilket jag alltså vill ifrågasätta. För det andra diskuterar jag vad 
som kommit att kallas den spatiala vändningen inom samhälls- och kulturteori.
Det är en vändning som inte bara innebär att tidsperspektiv går förlorade, utan 
framför allt leder till att dialektiken mellan tid och rum upphävs, vilket försvårar 
analysen av hur makt utövas och skillnader och avstånd skapas på nya sätt i en 
värld där moderniteten i sina olika former globaliseras. Alla sociala ordningar 
(fängelset är ett konkret exempel) är på en gång tids- och rumsbaserade. Beck 
(1998) har formulerat det så att den klassiska sociologiska frågan om grunden för 
kontrollen över nationella samhällen nu, i den globaliserade världen, bör ersättas 
med frågan hur tid och rum binds i det transnationella systemet.

Det är ett resonemang som i förlängningen talar för att mediernas och journalisti
kens utveckling måste kontextualiseras både globalt och historiskt, vilket jag försö
ker visa i två avsnitt. Jag tar i det sammanhanget upp dels nu återupplivade teser 
om medier och imperialism, dels den aktuella diskussionen om ”postjournalisti
ken”. De visar på nödvändigheten av såväl sociologiska som historiska och medie- 
teoretiska perspektiv på den sena, globala moderniteten.
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Globaliseringens motsägelsefullhet
Vi kan konstatera att ”globalisering” blivit ett slagord inom all möjlig pseudo- eller 
populärvetenskap, för att nu inte tala om de olika kommersiella och institutionella 
kontexter där begreppet används för att signalera modern tidsmedvetenhet eller nå
got engagemang i vad som uppfattas som de stora sammanhangen. ”Globalisering” 
är nu, som framgått, inte bara ett kommersiellt eller politiskt gångbart modeord, 
till exempel i de nyliberala visionerna om (välfärds)staternas försvinnande från den 
europeiska eller globala scenen. Det är ett begrepp som aktualiserar flera grundläg
gande begrepp inte bara inom kommunikationsteori utan inom humaniora och 
samhällsvetenskaperna i allmänhet. Det handlar om makt, identitet, skillnader, kul
turell förändring, världssystemets transformationer, nationen som företeelse, politi
kens område och ställning, mm. Globalisering är förvisso något mer grundläggande 
än det förhållandet att kineser äter pizza efter att ha sett denna rätt serverad i 
CNN-program producerade i USA i TV-apparater gjorda i Korea. En sådan medie- 
centrism får oss att glömma att den italienska pastan var något som Marco Polo 
tog med sig hem från Kina, liksom många andra kulturutbyten i tidig modern och 
förmodern tid.

Globaliseringen står ofta för en mytologiskt betonad föreställning om att världen 
förändrats i grunden, men att den processen nu kommit till ett sorts eskatologiskt 
slut. Det är inte bara historielöshet det handlar om här. Marjorie Ferguson (1992) 
har penetrerat de olika “myterna” om globaliseringen, t ex tanken att tiden och 
rummet förlorat sin betydelse för oss alla till följd av tidrumskompressionen. Den 
speglar ofta en eufori som skymmer de stora skillnaderna i social tillgänglighet. För 
de flesta blir inte tiden och rummet irrelevanta storheter; snarare ett nytt område 
för sociala motsättningar och skeva materiella resursfördelningar. Den ökade kom
plexiteten ställer ökade krav på att hantera omvärlden även i vardagslivet och de 
möjligheterna är socialt skiktade eftersom de kräver resurser, materiellt och tids
mässigt. En annan myt är enligt samma författare att vi får en global kulturell ho
mogenitet, en kulturellt och ekonomiskt helt sammanflätad värld. Alla konsumerar 
samma saker: Big Macs, Disney-produkter, kläder osv och det skapar en sorts 
metakultur och en kollektiv identitet baserad på konsumtion (jfr den ”europeiska” 
kulturen). M ot detta står t ex nationalistiska identiteter baserade på ett selektivt 
åberopande eller konstruerande av traditioner och sociala minnen. Det innebär att 
vi i själva verket får en alltmer pluralistisk värld, är Fergusons slutsats. I varje fall 
kan vi, med bland andra Ulf Hannerz (1997), säkert hävda att homogeniserande ef
fekter möts av heterogenisering, av lokala kulturella motreaktioner i global skala.

Det är ingen tillfällighet att globaliseringen blivit ett centralt tema, men på mycket 
motsägelsefulla sätt, inom medie- och kommunikationsforskningen. Den brittiske
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medieforskaren Oliver Boyd-Barrett har inventerat de frågor som diskuteras inom 
fältet. Är globaliseringen ny eller gammal? Föregår den eller följer den av moderni
seringen? Handlar det huvudsakligen om krympningen av tid och rum? Är den 
ekonomisk, kulturell eller politisk, eller möjligen endast en teknologisk företeelse? 
Är den frigörande eller förtryckande och för vem? Är den liktydig med national
statens bortvissnande eller stärker den staterna genom de globala ekonomiska in
bördes beroendena? Är den samma sak som kapitalism eller västdominans? Eller 
omvänt, är det västvärlden som är förloraren? Är det egentligen slutet på det kalla 
kriget och på den andra världen som det handlar om, kulturell homogenisering el
ler heterogenisering, skapad genom motståndet mot globala krafter? Signalerar 
globaliseringen försvinnandet av modernitetens typiska sociala uppdelningar som 
klassystemet, och framväxten av nya skillnader baserade på etniska skillnader och 
skillnader mellan dem som har respektive inte har teknologiska resurser? Eller 
handlar det om en kollaps, genom rumskompressionen och geografins ökade irrele- 
vans, för de myter som en gång upprätthöll föreställningar om skillnader där det i 
själva verket fanns likhet? Är globaliseringen beroende av medie- och kommunika
tionsteknologi? Innebär den en vidgad eller mer begränsad tillgång för flertalet till 
verktyg för kulturella uttryck? Är den mest en fråga om framväxten av jättelika 
medelklasser i länder som Indien, med en omättlig aptit på varor och tjänster från 
väst? Är globaliseringen en fråga om kontinuitet eller förändring? Är alla dessa ut
vecklingslinjer en följd av moderniteten? (Boyd-Barrett, 1997: 23). Dessa frågor 
och de divergerande svar som ges i litteraturen speglar de skilda teoretiska perspek
tiv som utvecklats inom det snabbt expanderande forskningsfältet.

Tid och/eller rum?
Med många reservationer för den hårda förenklingen kan man gruppera de 
grundläggande teoretiska förhållningssätten i en politisk-ekonomisk tradition och 
en som inrymmer olika inriktningar inom ‘cultural studies’; en tudelning som också 
svarar grovt mot andra tudelningar som (deterministisk) strukturalism respektive 
(pluralistisk) kulturalism. 1990-talsdebatten har tenderat att polarisera de två 
huvudperspektiven, som i dispyterna mellan den kulturimperialistiska tesens före
trädare, som inte ser några tecken på en borttynande imperialistisk struktur i värl
den (t. ex. Schiller 1993) och receptionsforskarna med sitt påstådda ointresse för 
just det som människor gör motstånd mot i sin ”läsning” (Golding & Murdock 
1996). Medieforskare får ofta finna sig i att vara uppdelade i ”dystra politiska eko
nomer” och ”muntra postmodernister” (Sreberny-Mohammadi 1996)?

De respektive perspektiven konfigurerar tid och rum på olika sätt. Det ena, med
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sina rötter i politisk ekonomi och historiematerialism, är en klassiskt modernistisk 
berättelse om tiden, den andra privilegierar rummet. Det är dessa två stora narra
tiver som förenas, och ändå inte, i uttrycket ”den globaliserade moderniteten”. Det 
gäller i betydande utsträckning för samhälls- och humanvetenskaperna att de un
dergått en ”spatial vändning”, med ett starkt fokus på sociala och kulturella 
systems rumsliga bas och på hur dessa konstitueras. Vändningen har medierna som 
uttalad eller outtalad premiss.

Denna spatialisering av teorin hänger nära samman med globaliserings- 
vändningen inom samhällsvetenskap och humaniora under samma decennium, inte 
minst genom problematiseringen av begreppspar som globalt/lokalt. ”Globalise- 
ring” har kommit att bli ett alltmer inflytelserikt paradigm sedan 1990-talets bör
jan skriver Featherstone och Lash (1995:1) och fortsätter med att detta paradigm 
också, som samhällsteorins centrala tematik, ersatt debatterna om modernitet och 
postmodernitet i försöken att förstå pågående sociala och kulturella förändringar. 
En problematisk egenhet med detta ”paradigm” är just dess starka fokusering på 
spatiala, eller rumsliga förhållanden. Det kan synas självklart att globalt är något 
rumsligt, men när detta blir till en samhälls- eller kulturanalys som förbiser histo
rien och andra tidsstrukturer är risken stor att vi har att göra med tesen om histori
ens slut i ny förklädnad. Jag ska återkomma till det problematiska i denna 
synkronins primat över diakronin.

För Featherstone och Lash (1995:1) representerar de teoretiska förhållningssätten 
stadier i en historisk utveckling (i sig en mycket traditionell modernistisk tanke). 
Det moderna tillståndet, som föder ett temporalt tänkande, ger med tiden vika för 
ett globalt tillstånd. Det senare frammanar en ”spatialisering” av teorier om sam
hället. De utvecklar inte närmare vad det är i moderniteten respektive globaliteten 
som frammanar de diametralt olika tankefigurerna.4

De faktiska förändringarna, de drastiskt ökade hastigheterna och längre 
räckvidderna, är tekniska realiteter som de flesta är eniga om. Oenigheten gäller 
hur förändringarnas betydelse och den kulturella effekten ska uttolkas. Att det i det 
förindustriella samhället fanns ett mycket klarare samband mellan rumsliga och 
tidsmässiga avstånd är oomtvistligt. Frågan är vad som händer när det sambandet 
löses upp - när rummet och tiden över huvud taget förlorat i betydelse som socialt 
och kulturellt organiserande principer i och med att vi rent tekniskt kan nå vart 
som helst hur fort som helst, åtminstone imaginärt. Denna ”frikoppling” av tid och 
rum, dels från varandra, dels från motsvarande traditionella fysiska parametrar 
(symboliserade av klockan och den geografiska kartan) spelar en huvudroll i teo
rierna om senmoderniteten.

Foucault har givit uttryck för detta förnekande, om inte av historien så av tiden
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när han talar om historien som en 1800-talsfixering vid utveckling, kriser och 
cykler, hyllande av döda män och skräckvisioner om världens framtida undergång. 
På samma sätt, menar Foucault, kommer vår tid att bli rummets epok, en tid av 
samtidigheter och bredvidställande, där vår upplevelse av världen inte organiseras 
längs en lång livserfarenhet, utan i ett nätverk av noder och intersektioner (Fou
cault 1986: 22).

Det är utan tvekan så att den svällande globaliseringslitteraturen i hög grad 
favoriser teoretiska rumskonstruktioner på bekostnad av analyser av temporala 
förhållanden, vilket också varit ett slags definierande karaktäristikum för post
modernismen. Ironiskt nog är författarna inom denna nya tradition ofta angelägna 
om att framhålla att globaliseringen är en historisk process, vilket redan framgår av 
begreppet globalisering, när det vore mer följdriktigt att tala om globalitet. Detta i 
analogi med att vi talar om moderniteten som konsekvensen av en modernisering.5

Jag har argumenterat för ett återinsättande av tiden i reflektionen kring den glo
bala moderniteten. Det allmänna resonemanget kan utvecklas längs två linjer. För 
det första kan man argumentera för att globaliteten, uppfattad som ett tillstånd i 
världen, präglat av en mängd av ömsesidiga beroenden mellan geografiskt åtskilda 
platser, människor, stater, regioner etc. inte är ett historiskt nytt fenomen, utan 
sammanlänkat med hela den långa moderna era som avlöste medeltiden. Efter det 
kalla kriget ser vi en återgång till en historisk situation där andra aktörer än na
tionalstater och deras politiker - olika slag av transnationella organisationer -- på
verkar de globala levnadsförhållandena och relationerna mellan centra och mellan 
centra och periferier i världssystemet. För att undvika att göra dessa djupt histo
riska relationer (med sina rumsrelationer och rumskonstruktioner) till årsbarn med 
postmodernismen väljer jag att tala om historiska globaliteter och utvecklar detta i 
avsnittet nedan om historia och kommunikation.

För det andra måste vi alltså sätta frågetecken för tanken att globaliseringen, eller 
globaliteten, främst, eller helt och hållet, är ett rumsligt fenomen - med fokus helt 
inställt på spatiala strukturer i deras samtida globala kontexter. Vi kan beteckna 
den forskning som bedrivs från sådana utgångspunkter som studiet av populära 
moderniteter; präglade av tid- och historielösa hybridkulturer (se vidare avsnittet 
Inga avstånd -  inga Andra?).

Göran Therborn (1998) poängterar att globaliseringen tvingar oss att ta spatia- 
liteten på allvar, det socialas rumslighet, samtidigt som det är nödvändigt att se 
begränsningarna i de ensidigt spatialiserade föreställningarna om det sociala. De 
uppträder i mest renodlad form just i globaliseringsdiskurserna. Denna ”utplatt- 
ning av sociala processer” gör att mycket går förlorat i analysen, inte minst dialek
tiken och motsättningarna. Den samtida kapitalismens motsättningar hör till det
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som slätas över i talet om ”globalisering”. Det finns naturligtvis, konstaterar 
Therborn vidare, en legitim intellektuell arbetsfördelning, i vilken såväl spatiala 
som temporala och dialektiska begrepp har sin plats. ”Problemet är snarare de 
monokonceptuella diskurserna och det är något som ‘globaliseringen’ inte sällan 
fallit offer för.”

The historical contrast between now and then has been replaced by a focus on spatial 
extension. Even in those versions which see globalization as a novel phenomenon, 
there is little interest in counterposing the global to the pre-global. The spotlights are 
almost all on the spatial present (Therborn 1998).

Det gäller för globala liksom för nationella världar att temporaliteten är lika kon
stitutiv som spatialiteten, vilket bl a Benedict Anderson visade i Den föreställda ge
menskapen (1993). Detta får konsekvenser för analysen av den sociala och kultu
rella förändringens mekanismer. Den moderna kapitalismen har just genom rum
mets (lokaliteternas och marknadernas) begränsningar blivit ett tidsorganiserande 
maskineri med synkronisering som ledstjärna (t ex just-in-time-principen). Det är 
ett misstag att betrakta tiden som upphävd i och med de enorma hastigheterna, där 
saker nästan inte tar någon tid alls i anspråk. Det innebär att samtidigheten över
sätts till ett rent rumsligt fenomen och att “det krympande rummet upphäver tidens 
gång” (Baumann, cit. i Beck 1998: 82). Därmed frånhänder vi oss ett verktyg för 
analysen av vad allt detta betyder för sociala relationer, maktutövning och stratifie- 
ring i en värld där tiden i många sammanhang är den knappaste resursen, den mest 
skillnadsskapande. Baumann (a.a.) har gjort en jämförelse mellan vad han benäm
ner den första och den andra världens människor, vilken väl illustrerar hur tid och 
rum kan vara förbundna med varandra på sätt som också har med sociala klyftor 
att göra. Den första världens människor rör sig fritt i (det globala) rummet, men de 
(vi) är hopplöst insnärjda av kalendrar och tidskontrollerande strukturer. För den 
andra världens människor gäller motsatsen, de har all tid i världen och vet inte hur 
de ska få den att gå. Däremot sitter de fast där de är i eländiga situationer som inte 
kan bytas ut. En av Baumanns poänger är att dessa två världar inte är beroende av 
varandra som tidigare slavar och herrar, utsugna och utsugare. Den analysen av de 
globaliserade sociala relationerna kan man sätta många frågetecken för, men den 
visar ändå på det rimliga i att hålla ihop tid och rum också i teorin (se också nedan 
om kolonialismens tidrum).

Representerar globaliseringen något nytt eller är det framför allt en fråga om en 
reproduktion av gamla strukturer? Svaren hänger nära samman med synen på 
moderniteten och dess förvandlingar. I de följande två avsnitten ska vi låta såväl 
kontinuitetens som förändringens förespråkare komma till tals.
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Historia och kommunikation
Historiska periodiseringar baseras ofta på så kallade kommunikationstekniska 
revolutioner. Tiden för tryckerikonstens genomslag i Europa omges av medeltiden 
och den ”moderna” världen. De tryckta skrifterna och de nya sociala, ekonomiska 
och politiska relationer i vilka de kom att ingå utgjorde en del av de nödvändiga 
villkoren för moderniteten och senare för Upplysningens moderna projekt. Den se
nare modernismen, som en åtminstone paneuropeisk estetisk rörelse, bör framför 
allt sättas i samband med vad som brukar beskrivas som den andra stora kommu- 
nikationsrevolutionen, den vi förknippar med telegrafen, telefonen, radiotelegrafin 
och så småningom radion (Kern 1983).6 Redan skrivkonsten som sådan hade gjort 
det möjligt för budskap att förflyttas fysiskt oberoende av budskapsanvändarna 
(och med den tryckta boken tillkom masscirkulationen).

De nya tekniker som slog igenom under 1800-talets sista decennier och under ti
den fram till Första världskriget innebar emellertid något helt nytt, nämligen fri
kopplingen av kommunikationen från allt vad fysiska transporter heter. Från och 
med nu var inte heller rummet och tiden så fast bundna till varandra som när för
flyttningen även av meddelanden tidsmässigt var helt beroende av rummet. Denna 
kommunikationens dekontextualisering från det fysiska rummet innebar också en 
motsvarande frikoppling mellan social interaktion och sociala relationer, å ena si
dan, och platsen å den andra.

Många sociologer är i dag upptagna av vad dessa senare förändringar betytt soci
alt och kulturellt. Tre av de namn som det finns anledning att återkomma till nedan 
är Anthony Giddens, Ulrich Beck och John B. Thompson. I Sverige har Håkan 
Thörn nyligen presenterat en avhandling (Thörn 1997) som belyser moderniteten 
ur flera perspektiv.7 De hör alla till de författare som problematiserat inte minst 
kommunikationsformernas kulturella, för att inte säga civilisationsmässiga genom
slag. En av flera grundläggande frågor rör kulturella epokskiften och möjligheten 
eller rimligheten i att relatera dem till modernitetens övriga dimensioner och då inte 
minst de teknologiska. Både moderniserings- och globaliseringsdiskussionerna blir 
avhängiga av den analys vi gör, eller inte gör, av hur medierna utvecklats, tekniskt, 
innehållsligt och institutionellt, på nationella och globala plan. Frågan om föränd
ring kontra kontinuitet får olika svar beroende på om vi värderar det senare 1900- 
talets medieutveckling på samma sätt som många gjort vad gäller det sena 1800-ta- 
lets, nämligen som en kommunikationsrevolution som förlöste en ny modernitets- 
fas.

När den historiska globaliteten diskuteras står olika perspektiv mot varandra. Till 
att börja med har vi redan noterat att det å ena sidan finns författare som i likhet 
med Beck (1998) vill tillskriva globaliseringen så specifika och historiskt unika drag
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att den kommer att representera ett kvalitativt nytt tillstånd i världen, som följaktli
gen inträtt i en ny fas och som därtill erbjuder stora problem att hantera 
begreppsligt. Å andra sidan har vi de som hävdar att den globaliserade världen i 
allt väsentligt reproducerar, om än i på ytan moderniserad form, förhållanden som 
varit gällande i ett eller till och med flera sekel. I båda fallen är definitionen och 
analysen av moderniteten avgörande.

Den ”andra moderniteten” präglas i Becks (liksom Giddens’) tappning av en 
reflexivitet, en förmåga hos den mest moderna världen att betrakta och förstå sig 
själv. För denna förståelse har de globala medierna en nyckelroll, tänker sig Beck. 
För Giddens, för vilken just reflexiviteten också är ett av den sena modernitetens 
karaktäristiska och motorn i globaliseringen, speglar sig samhället i sociologin. Den 
vetenskapens begrepp och tankefigurer realiseras i det sociala livet, vilket gör att 
moderniteten är ”inneboende sociologisk”. Sociologiska begrepp och resultat är 
konstituerande för moderniteten och det är en kunskap som vi hela tiden måste 
räkna med kommer att revideras (Giddens 1990: 16). Den sociologiska diskursen 
cirkulerar kontinuerligt in och ut ur det sociala liv som den handlar om. I det 
sammanhanget tilldelar dock inte Giddens medierna någon roll, varför det förblir 
ett mysterium hur de sociologiska tankarna får sitt genomslag i vardagslivet och 
globalt.8

Denna ståndpunkts företrädare talar om globaliseringen som en oundviklig följd 
av moderniteten. De moderna medierna förblir i Giddens’ teoribygge en i långa 
stycken outtalad förutsättning för både den tidiga och sena moderniteten. Därför 
blir det också begränsat användbart om vi intresserar oss för mediernas roll i 
moderniseringsprocessen allmänt och för den globala moderniteten i synnerhet.

Den andra ståndpunkten, som uppmärksammar historiska paralleller och konti
nuiteter kan här representeras av en annan sociolog, Roland Robertson (1992). 
Denne förlägger olika globala tillstånd till mycket tidiga faser i mänsklighetens his
toria. Robertson ser just det av den förra kommunikationsrevolutionen präglade 
halvseklet mellan 1870 och 1920 som den tid när globaliteten i modern mening 
bröt igenom.9 Även Therborn (1998) tänker sig att olika former av globalitet, i 
olika ”vågor”, har avlöst varandra. Dessa olika försök till en diagnos av vår tid 
kretsar ofta kring tids- och rumsförhållanden och de kommunikationsteknologiska 
realiteter, den infrastruktur, som antas ha transformerat dessa förhållanden.

Det finns goda historiska grunder för att postulera ett annat förhållande mellan 
modernitet och globalitet än det som Giddens och Beck argumenterar för. Man kan 
till skillnad från dessa författare se olika historiska former av globala relationer 
som de direkta och indirekta upphoven till dagens modernitet. Globala relationer 
står här för ömsesidiga beroendeförhållanden som i tiden föregått all modernitet av
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modernt västligt snitt.10 Såväl kolonialismen som imperialismen existerade före allt 
vad moderna kommunikationsmedier heter. Det de moderna medierna har bidragit 
till är enligt andra författare att modernisera de koloniala och imperialistiska rela
tionerna (se vidare om medie- och kulturimperialismen nedan). Det är i grunden 
gamla dominansrelarationer som gör sig gällande. Postkolonialismen rymmer 
många former av neokolonialism.

Det finns en mediecentrisk syn på globaliseringen och den underskattar grovt 
olika kommunikativa och kulturella utbyten med hjälp av andra kommunikations- 
och transportformer i historisk tid - långt före både 1800- och 1900-talens s k 
kommunikationsrevolutioner. Denna underskattning innebär också en mystifiering 
av ”kulturen”. Ferguson (1992:81) påminner oss om att kulturer aldrig är ”rena” 
och Wolf (1982) har påpekat att inga kulturer har varit oberörda av kontakter med 
andra kulturer sedan slutet av 1400-talet. De har dock med tiden kommit att fram
stå som ”genuina” eller ”autentiska”, eftersom vårt, och deras eget, historiska 
minne är kort. Straubhaar (1997) noterar att de flesta av de kulturer som vi idag 
betraktar som nationella eller lokala i varierande utsträckning är skapade genom 
seklerna i kontakter med andra kulturer på nationellt, regionalt eller globalt plan. 
Massmedierna utgör därmed bara den senaste vågen i en lång serie av kulturella 
interaktioner i global skala. Sreberny-Mohammadi (1996:180,1997: 67) menar 
på tal om imperialismens effekter att ett fokus på de moderna medierna gör att vi 
försummar de mycket äldre och djupare strukturer som kan sägas utgöra 
modernitetens hörnstenar och, i annat sammanhang, att det i moderniteten finns 
många olika, djupt integrerade strukturer, på plats långt före de mer ytliga kultu
rella förändringar som vi bevittnar idag.

Ytterst bottnar de olika föreställningarna i olika historiesyn, om vi menar att 
olika stadier avlöser varandra eller om det sker ständigt nya överlagringar. Det har 
också att göra med hur vi koncipierar förhållandet mellan tid och rum. Föränd
ringar i världen är åtminstone till viss del en produkt av förskjutningar i hante
ringen av synkronier resp. diakronier, i sin tur möjliga att relatera till teknologiska 
omvälvningar. Jag har redan låtit Harvey apostrofera den dialektiken.

Fernand Braudel och Immanuel Wallerstein framhåller -  låt vara med vissa skilj
aktigheter dem emellan - att historien alltmer utmärks av överlagrande och samti
diga samhällsformationer, där det dels gäller att dessa genomgår stadier, dels existe
rar de parallellt. Detta system har existerat mycket länge. Det temporala begreppet 
stadier har sitt rumsliga korrelat i zoner. Det moderna är inte bara en punkt på en 
tidsaxel utan lika mycket en plats, den mest centrala (King 1995).

Den europeiska världsekonomin 1650 var alltså en överlagring och samexistens av
samhällen alltifrån de redan kapitalistiska (det holländska) till de undergivna och
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slaveripräglade vid stegens fot. Denna samtidighet, denna synkronism reser en rad 
problem (...) Denna tes skiljer sig från den traditionella successionsmodellen med sla
veri, livegenskap och kapitalism. Den betonar samtidigheten, en synkronism som är 
så karakteristisk att den måste vara av stor betydelse (Braudel 1985: 79).11

Detta ger ytterligare stöd för argumentet att tiden och rummet aldrig kan separe
ras i undersökningar av hur historiska verkligheter förändras.

Det vi ofta uppfattar som relativt givna tids- och rumsparametrar är i mycket re
sultatet av kulturella temporaliseringar och spatialiseringar, i sin tur också påver
kade av både tekniska och sociala kommunikationsförhållanden. Denna kulturella 
effekt av globaliseringen innebär bland annat ett mångfaldigande av de existerande 
organisationsformerna, som nu är transnationella, internationella, makroregionala, 
nationella, mikroregionala eller lokala (Pieterse 1995: 50). På samma sätt lever vi 
nu i, och upplever, en mängd olika temporala dimensioner (Adam 1992:181). Även 
de samtida, och samtidiga, så kallade hybrid- eller blandkulturerna har sålunda en 
tidsaspekt värd ett närmare utforskande, vilket Morley och Robins visar med ett 
avslutande exempel i Spaces o f Identity (1995: 226) hämtat från antropologen R. 
Wilks studie av hur den direktsända satellittelevisionens tid förhåller sig till den ko
loniala tiden. Platsen är ett slumområde utanför Belizes huvudstad.

There is no lag. The Belizean family, in their rickety house, in a swamp, on the edge 
of Belize City, is not only watching the same programmes as urban North America, 
but far more importantly, they are watching them at the same time. What the 
Belizeans are watching, is happening now  . . . Satellite television has removed an 
essential element from the equation of colonial time. Distance between the metropole 
and the colony can no longer be reckoned in terms of time. . . TV time is now a 
single clock, ticking away a single rhythm, in every place it reaches . . . the direct 
experience of a flow of events, that was once far away, safely filtered, and only dimly 
and indirectly perceived.

Den tidsskillnad som tidigare hängde samman med rumsliga avstånd och därmed 
kunde ”förklara” alla andra skillnader har alltså upphävts. Dagens sociala och 
ekonomiska skillnader kräver andra förklaringsmodeller (ibid. 227). Upplysningens 
lineära tid och evolutionism byggde på tidrumsförhållanden som håller på att för
ändras med de snabbt föränderliga tids- och rumshorisonterna. Hur djupgående är 
egentligen skillnaderna - mellan förmodernt och modernt och mellan tidig respek
tive sen modernitet?

Inga avstånd -  inga Andra?
Med telekommunikationerna, telegrafen och telefonen, kunde således rumsavstånd 
överbryggas utan fysisk transport av vare sig människor (resandet) eller symboler 
(posten). Resultatet blev att rum och tid frikopplades från varandra: rumsavstånd
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var inte längre direkt korrelerade med tidsavstånd. Annorlunda uttryckt: de rum- 
savstånd som kunde överbryggas ökade drastiskt, samtidigt som tidsfördröjningen i 
kommunikationen nästan eliminerades helt (Thompson 1995: 32).

Denna frikoppling av tid och rum banade väg för en annan förvandling: upptäck
ten av den icke-rumsliga samtidigheten. Tidigare förutsatte alla upplevelser av sam
tidighet en gemensam plats - samma tid betydde samma plats. Det som förändrades 
var alltså att det konkreta ‘här och nu’ inte längre var bundet till en särskild plats, 
utan i princip kunde vidgas till en global kontext. Det ledde också till en ny upple
velse av det sociala livets tids- och rumskaraktäristika också inom konsten och lit
teraturen, dvs modernismen (Kern 1983).

I allt större utsträckning är historien och de sätt den har betydelse för oss idag be
roende av en reservoar av medierade symboliska former. Inte bara diakronin, utan 
också upplevelserna av den synkrona, samtida världen är alltmer skapade av de 
medierade formerna. Detta har konsekvenser för känslan av tillhörighet (och där
med konstruktionen av identiteter), eftersom den delvis hänger samman med delan
det av en gemensam historia och ett gemensamt (socialt, kulturellt) rum. Resultatet 
blir att vi tycker oss tillhöra grupper och gemenskaper som delvis är konstituerade 
genom medierna (Thompson, a.a., använder begreppet ”medierad socialitet” ).

Giddens, som i flera arbeten ägnat sig åt tiden, rummet och det sociala (1984, 
1990,1991) understryker just den starka kontrasten till tidrumsrelationer i den för
moderna världen, i vilken ”när” alltid var förbundet med ”var”, eller med natur
händelser. Den mekaniska klockan och standardiseringen av kalendrarna hade av
görande betydelse för separationen av tiden från rummet. Detta ”tömmande” av ti
den möjliggjorde ett motsvarande tömmande av rummet. Rummet skiljs från plat
sen och möjliggör relationer mellan frånvarande andra.

Tidrumsseparationen har dialektiska drag -  tiden och rummet kan återkombine- 
ras på nya sätt i socialt handlande. Tidrumsseparation är av central betydelse för 
moderniteten eftersom den är ett grundvillkor för frikopplingen från närvarosam
manhang (‘disembedding’). Frikopplade institutioner utvidgar tidrumsdistansiering- 
en avsevärt och är för detta beroende av samordning över tid och rum; med hjälp 
av mycket avancerade moderna kommunikationstekniker, kan vi tillägga.

I Modernity and Self-Identity har Giddens fördjupat sig i olika mediers tids- och 
rumsorganiserande egenskaper (1991:26) och menar i det sammanhanget att såväl 
elektroniska som tryckta medier, trots de skillnader som finns mellan dem, har det 
gemensamt att de både uttrycker och fungerar som instrument för modernismens 
frikopplande och globaliserande tendenser. Genom den reorganisering av tid och 
rum som de åstadkommer bidrar de också till konstitueringen av moderna institu
tioner. M an kan emellertid se problem med denne författares sammanlänkning av

SOCIOLOGISK FORSKNING 3 -4 /9 8  45



både äldre och nyare medier med moderniteten i största allmänhet. Det finns goda 
skäl att närmare undersöka sambanden mellan den sena moderniteten och det se
naste decenniets utvecklade mediesystem.

Giddens resonemang kan sägas vara invändningsfritt på det mycket allmänna 
plan där han håller sig. Det gäller t ex för den medierade samtidigheten att den 
uppmärksammades redan av Hegel i hans reflektioner över den kollektivt delade 
upplevelsen av morgontidningens nyheter vid frukostbordet, tankar som Benedict 
Anderson långt senare skulle utveckla (1993). Upplevelsen av samtidighet i kon
sumtionen av de för hela befolkningen gemensamma morgonnyheterna var grun
den för känslan av att ingå i en nationell gemenskap, resonerar Anderson. Det är 
dock inte riktigt samma sak som samtidigheten mellan händelser och upplevelsen 
av dem, möjliggjord först med de elektroniska medierna, framför allt televisionens 
direktsändningar. Genomgående i Giddens analys är att de egenskaper han tillskri
ver medierna under moderniteten har lyfts fram av andra författare som karaktäris
tiska för den nyhetsförmedling som bedrevs redan vid 1800-talets mitt.12

De medierade upplevelserna har under moderniteten två grundkomponenter, en
ligt Giddens. Den ena rubriceras som ”kollageeffekten”, den andra har att göra 
med distansieringen som möjliggör att mycket avlägsna händelser tränger sig på i 
vår vardag. Kollageeffekten, som består i att alla tänkbara nyheter och notiser på 
ett fullständigt oordnat sätt placeras intill varandra utan något annat gemensamt 
än deras aktualitet, betydelsefullhet eller nyhetsvärde, uttrycker en transformation 
av tidrummet sådan att platsen inget betyder längre, men väl händelsen som sådan. 
Trots att nyhetsmixen inte ger en sammanhängande narrativ uttrycker den ändå ett 
enhetligt tänkande och medvetande, med händelsens nyhetsvärde som organise
rande princip. Denna ‘action at a distance’ är vad Giddens bygger mycket av sitt 
teoretiserande om moderniteten på.13

Det globala, eller åtminstone koloniala nyhetsmaskineri som var i funktion från 
mitten av 1800-talet fungerade i Giddens analys som en kunskapspool, i sin tur en 
viktig förutsättning för globaliseringen av moderniteten. Poängen här är inte att 
människor nu är medvetna om många olika händelser från hela världen, utan att 
den globala utbredningen av modernitetens institutioner inte skulle ha varit möjlig 
utan den ‘pooling’ av kunskap som ‘nyheterna’ representerar (1991). För att här 
inte bli alltför detaljerad i kritiken av denna syn på ”nyheter” kan man beskriva 
detta som att sätta vagnen före hästen. Den historiska forskningen om nyhetsbyrå
ernas betydelse är tämligen enig om att de på ett nästan övertydligt sätt från sina 
säten i London, Paris och Berlin snarare reproducerade och betjänade koloniala och 
imperialistiska strukturer och intressen (se t ex Boyd-Barrett 1997), än fungerade som 
kunskapsbas för den globala utbredningen av modernitetens institutioner.
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Det var i många fall så att kolonialismen och imperialismen på många sätt ut
gjorde de avgörande förutsättningarna för den anhopning av resurser som efter 
hand skulle leda till Västeuropas modernisering. Att moderniseringen av enskilda 
nationalstater, t ex framväxten av den suveräna statsmakten, kan vara en följd av 
dessa staters förhållande till det internationella systemet är för övrigt en tanke som 
Giddens för fram i andra sammanhang (t ex 1990: 65). Det är därför inte alltför 
långsökt att tänka sig att denna historiska ordningsföljd också kan gälla för andra 
av modernitetens dimensioner.

Giddens analys tecknar de moderna medierna i alltför svepande och ohistoriska 
termer. Det saknas en analys av medierna själva som institutioner, av skillnader 
mellan medier och mellan genrer och förändringar i dessa över tid. Sammantaget 
saknas alltså en analys av den sena modernitetens medier. I en global kontext blir 
både institutionaliseringen och innehållet centrala om vi vill förstå hur medie- 
systemen organiserar förhållandet mellan globalt och lokalt. En sådan undersök
ning kommer till andra slutsatser än den som Giddens drar när han kommer fram 
till att det kommunikationstekniska upphävandet av rummet i vissa avseenden ska
par en värld utan Andra (1991: 27). Som när det gäller den urgamla kommunika- 
tionsanordning som havet utgör måste vi emellertid tänka oss att de nya globala 
medierna producerar och förstärker både distans och närhet, kulturella och sociala 
skillnader och likheter, vilket exemplet från Belize ovan gav en antydan om.

Vi ska fortsätta diskussionen om den sena modernitetens medieförhållanden ge
nom att anknyta till debatterna om ”kulturimperialismen” och ”postjournalisti- 
ken” och de rumsliga och tidsmässiga sammanhang i vilka dessa företeelser är in
bäddade.

Moderniseringen, kulturimperialismen och den globala hybridkulturen
Studier i internationell kommunikation har alltid varit ett område där det utspelats 
vetenskapliga strider, inte sällan med tydliga politiska förtecken. Det hänger bl a 
samman med att hela forskningsfältet har en del av sina historiska rötter i forsk
ningen om mellankrigstidens internationella propaganda och efterkrigstidens poli
tiska opinionsbildning. Å ena sidan finner vi en konservativ, doktrinhistorisk forsk
ning, å den andra en kritisk forskning kring det som ömsom betecknades som kul
turimperialism, ömsom, mer begränsat, som medieimperialism.14 Det senaste de
cenniet har själva begreppet ”internationell kommunikation”, såväl som dess 
imperialismkritiska motpoler tenderat att överskuggas av olika globaliserings- 
diskurser. Detta i sig kan antas spegla verkliga förändringar i världen. ”Inter
nationell kommunikation” anspelar på kommunikation mellan nationalstater, vil
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ket i dag är en alltför snäv beskrivning av de informationsflöden och kommunika- 
tiva kontakter som sker över de gamla nationsgränserna - i de transnationella so
ciala rummen (Beck 1998).

Ersättandet av ”imperialism” med ”globalisering” speglar strukturella föränd
ringar i den internationell ekonomin och politiska och paradigmatiska förskjut
ningar inom de discipliner som sysslar med dessa saker. Den s k språkliga vänd
ningen på 1980-talet var ett annat uttryck för detta -  på 1990-talet förstärkt av den 
spatiala vändningen inom samhällsteori. Även den har i viss utsträckning politiska 
förtecken i så måtto som den kan ses som ett teoretiskt alternativ (med sina rötter i 
det kalla krigets polariseringar och geopolitiska fixeringar) till den historiska 
materialismen.

Det handlar alltså om ett fält vars gränser, inre uppdelningar, grundläggande be
grepp och antaganden ständigt rekonstruerats, som responser på strukturella för
ändringar. De förhärskande inom- eller utomvetenskapliga globaliseringsdiskurser- 
na är det senaste uttrycket för de sätt varpå de världsomspännande kommunika- 
tionsmaskinerierna kan styra vår (miss)förståelse av dem.

Den korta historien om världens kommunikationer kan vi låta ta sin början efter 
andra världskriget. Det medierelaterade policyarbetet inom överstatliga organ på 
1950- och 60-talen var fast förankrat, teoretiskt och ideologiskt, i ett traditionellt 
utvecklingsperspektiv (‘media and development’). Det var ett paradigm som grun
dade sig i en blandning av föreställningar hämtade inte minst från teorin om de 
ekonomiska stadierna, i sin tur bottnande i Upplysningens moderna projekt och i 
tillägg till det en psykologisk teori om den sociala mobilitetens mentala förutsätt
ningar. 1950- och 60-talens moderniseringsteorier beskrev den (enda) vägen från 
”traditionella” till ”moderna” samhällen.15

Fältet internationell kommunikation uppvisar en litteratur där många omvärde
ringar görs, i takt med de olika vändningarna inte bara inom samhällsvetenskap 
och humaniora, utan också inom kommunikationsforskningen, om än med viss 
fördröjning. Under 1980-talet har den s k kulturimperialismtesen, eller dess svagare 
variant som nöjer sig med att attackera medieimperialismen, utsatts för kritik, inte 
minst från humanistiskt håll. Det är en kritik som också riktats, mer allmänt, mot 
politisk-ekonomiska perspektiv inom området, ofta synonyma med kulturimperia
lismkritiken. Det som Herbert Schiller och andra hävdade var att USA-kapitalis- 
men särskilt under det kalla kriget befäste sin dominans över världsmarknaderna 
med hjälp av en kombination av militära och kommunikativa och informativa re
surser, inte minst via underhållnings- eller kulturindustrierna, men också genom 
kontrollen över en ansenlig andel av nyhetsförmedlingen.16 Satellitutvecklingen för
stärkte detta grepp över de globala kommunikationerna. Det torde vara svårt att
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argumentera mot att USA skulle ha och t o m  förstärker sin kontroll över de inter
nationella kommunikationerna. På det planet är det inte långsökt att sätta likhets
tecken mellan kulturell globalisering och kulturimperialism. De empiriska förhål
landena går inte att bortse ifrån, skriver t ex John Tomlinson och fortsätter: ”if it 
walks like a duck, and it squawks like a duck, why not call it a duck?” (1997:179). 
När det däremot kommer till frågor om de historiska drivkrafterna och den vidare 
betydelsen av det som är lätt observerbart varje dag i TV, synes en del kritik ha fog 
för sig.

Kulturimperialismteorin innehåller strängt taget varken en kulturteori eller en 
imperialismteori. Som politisk ekonomisk teori haltar den genom att å ena sidan 
betona de ekonomiska drivkrafterna i imperialismens metropoler och å andra sidan 
ofta förbise klasstrukturer, lokala makteliter kontrollerande oligopolistiska medie- 
system och klyftor mellan metropoler och landsbygd i de imperialistiska medie- 
systemens ”mottagarända”, ofta lika med postkoloniala länder. Det innebär också 
att man förbiser eller åtminstone kraftigt underskattar att ”kulturimperialismen” 
både hälsas med entusiasm inom den svällande medelklassen i tredje världens stor
städer, som tar till sig konsumerismens appeller; och att den också möter motstånd, 
i den mån den över huvud taget når ut till urbana getton, kåkstäder och landsbygd 
(Gillespie 1997). Det finns visst fog för kritiken att tesen postulerade en enkelriktad 
gata och förbisåg dialektiken mellan centrum och periferi och, inte minst, de histo
riska sammanhangen. Vidare förutsattes av kulturimperialismteorin en kulturell 
homogenitet och ursprunglighet där sådan aldrig funnits. Ett annat problem, åt
minstone med de ursprungliga formuleringarna är naturligtvis att de inte kan han
tera den geopolitiska situation som senare uppstått i och med sovjetkommunismens 
fall.17

I sin mest extrema form har kritiken kommit till uttryck i det postmodernistiskt 
inspirerade postkoloniala tänkande som ser ett kulturellt motstånd överallt, som 
därtill effektivt neutraliserar varje ideologisk och kulturell övermakt. Denna polari- 
sering mellan den politiska ekonomin och sådana varianter av ‘cultural studies’ in
bjuder naturligtvis till nyanseringsförsök.

John B. Thompson (1995) har diskuterat tre problem med den kritik för vilken 
Herbert Schiller är den främste företrädaren sedan slutet av 1960-talet. För det för
sta var och är inte USAs maktställning så monolitisk som den framställs. Det gäller 
även det militärindustriella komplexet. Världen har i ökande utsträckning flera 
maktcentra (ekonomiska, politiska och symboliskt ideologiska) än under det kalla 
kriget. Schiller har nyligen understrukit att den ekonomiska basen för kulturimpe
rialismen förändrats och pekar bland annat på globaliseringen av medieindustrin, 
det japanska kapitalets roll i Hollywood och framväxten av mediejättar i länder
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som Brasilien och Indien. Allt detta har inneburit att den amerikanska kulturimpe
rialismen kommit att gradvis ersättas av en kulturell dominans av transnationella 
bolag som verkar i alla världsdelar. Men likafullt, hävdar Schiller (1998), rör det 
sig om spridandet av en i grunden amerikansk konsumtionskultur.

Det andra problemet med (den traditionella) kulturimperialismtesen är att den 
förutsätter att världens kulturer, före den amerikanska kulturella invasionen var au
tentiska och oförstörda av främmande värden genom externa influenser. Som 
många andra framhåller Thompson att de moderna, globala medierna bara repre
senterar den senaste vågen av kulturmöten. De flesta kulturer är och har under lång 
historisk tid varit hybridkulturer.

Det tredje problemet gäller det som Thompson uppfattar som envägsmodellen 
som ligger till grund för imperialismteorin: kapitalismens medier, och det gäller 
både reklamen och innehållet i övrigt, antas uttrycka en oundviklig privat konsum
tionsideologi, vilken i sin tur skapar konsumtionsbehov hos mottagarna. Så fram
ställd blir tesen lätt att utsätta för kritik och det är också framför allt på den här 
punkten som kritiken har varit hård, inte minst från dem som förfäktat den rakt 
motsatta ståndpunkten, enligt vilken varje människas möte med medier innebär en 
”förhandling” (med den dominerande ideologin). Kulturimperialismen homoge- 
niserar inte, utan heterogeniserar. Här menar sig Thompson ha stöd av undersök
ningar som visar att såpoperor tas emot på olika sätt i olika kulturella kontexter. 
Det är en kritik som naturligtvis bortser från den exploatering som det ändå kan 
vara frågan om och som bl a innebär att miljardpubliker ändå sitter där och tittar 
på samma program - med samma reklaminslag. Det är en maktobalans som inte 
heller reduceras av att innehållet ofta är anpassat till regionala kulturella kontexter. 
Det förutsätts också att även mass- eller populärkulturen svävar fritt från sina eko
nomiska och teknologiska grundvalar. Schiller har i senare arbeten understrukit att 
de studier som åberopas gäller responser på enskilda populärkulturprodukter och 
genrer som såpoperor, när det i verkliga livet är av avgörande betydelse att vi stän
digt exponeras för ett totalutbud. Ett meningsfullt motstånd, skriver Schiller, hand
lar det inte om så länge vi begränsar oss till publikreaktioner på enskilda TV-pro- 
gram. Det måste snarare grundas i en konkret kulturell kamp, i sin tur förankrad i 
en analys av ‘larger issues of social inequality’ (Roach, 1997: 54). Men för att kun
na relatera medierna till olika former av global ojämlikhet blir det också nödvän
digt att undersöka hur de moderna medierna utvecklats i den rika världens centra.
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Postjournalistiken
Vilka är globaliseringens effekter på journalistiken, den institution och det text
system som mer än andra delar av medierna kommit att förknippas med moderni
teten? I vad mån har medierna och journalistiken själv bidragit till det ena eller an
dra moderna tillståndet?

Mediesfärens allmänna expansion - den innebär bl a att dess del i de nationella 
ekonomierna ökar - sätts ofta i samband med just globaliseringen och transnatio- 
naliseringen av kapitalet, politiken och kulturen. Det råder dock en hel del oenighet 
om hur dessa skeenden egentligen ska uttolkas. De flesta tycks överens om att de 
nationella mediesystemen (rikspressen och radio-TV av public servicetyp) fått maka 
åt sig till förmån för såväl de internationella informationsflödena som för regionala 
och lokala medier och, inte minst, för medier och innehåll avsedda för speciella 
marknadssegment. Redan dessa omständigheter kan ses som hot mot en journalis
tik som har som en av sina bärande uppgifter att upprätthålla kommunikation mel
lan olika grupper inom ett nationellt samhälle.

I John Hartleys historieskrivning framställs journalistiken som modernitetens 
betydelseskapande diskurs. Medierna utgör grunden för modernitetens textualise- 
ring och populärkulturen skapar ”läsarskap” (‘readerships’), kollektiviteter som 
bara förenas genom det gemensamma läsandet. Betydelsen ligger inte bara i den gi
gantiska skalan, utan i den verkliga eller föreställda makten att påverka andra sys
tem, handlingar eller händelser. Journalistiken har vissa karaktäristika, framför allt 
i termer av modernitet -  både journalistiken och moderniteten är produkter av de 
europeiska samhällenas utveckling under de senaste tre-, fyrahundra åren. Båda 
förknippas med utforskande, den vetenskapliga tanken, industrialisering, politisk 
frigörelse och imperialistisk expansion. Båda favoriserar begrepp som frihet, fram
åtskridande och universell upplysning och de förknippas med nedbrytandet av tra
ditionella kunskapssystem och hierarkier, till förmån för abstrakta relationer. Båda 
är präglade av både kapitalisering och konsumerism, av marknadens expansion 
och åtskiljandet av produkten och köparen. Dagens politiska liv är, liksom kon
sumtionssamhället, otänkbart utan journalistiken. Moderniteten är kanske inte en 
produkt av journalistiken, men den var och är en politisk och marknadsförings- 
mässig kampanj, som bedrivs av bestämda aktörer och institutioner i bestämda syf
ten. Journalistiken har haft sin uppgift som modernitetens ‘campaign trail’. Moder
nitetens inbyggda motsättningar, blandningar av modernt och förmodernt, finns 
också i journalistiken (Hartley 1996).

Vi ska fullfölja detta perspektiv och kort betrakta den nationella, svenska journa
listiken i den större rumsliga och tidsmässiga kontexten.18 Ser vi närmare på de 
geopolitiska förutsättningarna är det uppenbart att framför allt två historiska för-
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ändringar är av betydelse också i det här sammanhanget. Den första är slutet på 
det kalla kriget och öststatskommunismens kollaps. Berlinmurens fall, en av 1900- 
talets mest medierade symbolhändelser, skapade stor villervalla tvärs över de poli
tiska och ideologiska fälten. Sparks menar att händelserna 1989 och 1991 skapade 
kriser, inte bara för vänstern, utan också för alla dem för vilka antikommunismen 
fungerade som sanktionerad religion (Sparks 1997: 3). Grundmurade verklighets- 
definitioner, baserade på klara kulturella distinktioner, hierarkier, polariteter och 
metaforer, råkade i viss upplösning: väst och öst, vi och dom, vänster och höger, in
dividualism och kollektivism, upphörde i ett slag att fungera som överordnade och 
oproblematiska struktureringsprinciper i det offentliga samtalet.

Den andra historiska förändringen är det svenska EU-inträdet. Nationen är det i 
särklass viktigaste rummet för den journalistiska diskursen. Även det lokala har 
kommit i förgrunden, men som regel i en nationell kontext. Detta har skett samti
digt som kommunikationerna, ekonomin och politiken, alltmer sammanflätade 
med varandra, transnationaliserats och globaliserats. En journalistik som traditio
nellt är starkt fixerad vid och beroende av de nationella politiska och byråkratiska 
systemen, samtidigt som både politisk, administrativ och ekonomisk makt utövas 
på andra nivåer och platser, kommer emellertid inte att kunna fullgöra någon funk
tion som ”tredje statsmakt” . Den kan däremot komma att överta den första och 
andra statsmaktens uppgifter och funktioner - systemintegration, social och politisk 
kontroll, terapeutisk och administrativ service. Det är ett resonemang som vi åter
finner hos Hartley som hävdar att journalistiken under hela detta sekel varit på 
väg att ta över och textualisera nationalstaternas demokratiska funktioner. Den ut
gör nu den huvudsakliga platsen för det politiska deltagandet för de stora grupper 
som blir allt mindre röstbenägna eller partipolitiskt aktiva. Det får regeringarna i 
de gamla demokratierna att rekrytera sina egna medarbetare från ”m otsatta” si
dan, nämligen underhållningsvärlden, i syfte att på det sättet förföra de egna med
borgarna (Hartley 1996: 200). De av den svenska regeringen tillsatta s k Kändis
råden väckte viss uppmärksamhet även internationellt. I dessa ingick medialt upp
burna författare, skådespelare, med flera, med uppgift att fungera som bollplank 
för ministrar, t. ex. i minoritetsfrågor.

Vad säger kritiken av den senmoderna journalistiken eller “postjournalistiken” ? 
Den brukar framhålla att det är en journalistik präglad av upplösningen av den ti
digare heliga gränsen mellan nyheter och underhållning och av en allmän osäkerhet 
bland journalister om vems röst de ska företräda; vidare att journalistiken har blivit 
marknadsstyrd (MacManus 1994), en sida av publicisternas försvinnande från are
nan. Vi har fått den ”totala tidningen” där journalistiken och marknadsföringen in
tegreras (Hallin 1996) och i TV får olika sorters ”verklighetsprogram” eller ‘reality

52  SOCIOLOGISK FORSKNING 3 -4 /9 8



shows’ ett allt större utrymme, på bekostnad t ex av dokumentärer och reportage. 
TV har förvandlat politiken till en fråga om person (”syntetiska” personligheter) 
och till teatrala utspel i förhållande till vilka tittarna definieras som konsumenter 
eller som måltavla för utspel. Politiska händelser är mediehändelser. Med hjälp av 
visuella och ljudmässiga konventioner skapas realism och trovärdighet, snarare än 
kritiskt engagemang. Genom tekniskt mycket avancerade ”illusionsnummer” 
koloniserar TV vardagslivet och mystifierar makten (Corner 1995).

Alla dessa formuleringar bygger på en tanke som går ut på att en brytpunkt är 
passerad. Journalistiken är inte längre den hjälpgumma för den parlamentariska 
demokratin som den kanske en gång var någonstans, utan har blivit något av sitt 
eget centrum. Från att ha varit en arena för samhällsintressen har medierna blivit 
till aktörer som opererar av egen kraft och utifrån egna förutsättningar: makten 
genereras inne i själva mediesystemet och den utövas mot både andra institutioner i 
samhället och mot allmänheten (Ekecrantz &  Olsson 1994; Ekström 1998). Analy
sen av den senmoderna journalistiken bestäms emellertid av hur dess tidigare, 
(hög)moderna former karaktäriseras.

Högmodernitetens ”seriösa” och ”professionella” journalistik kan man i histori
ens backspegel betrakta på mycket olika sätt. Den kan för det första vara en ut
gångspunkt för en vanlig form av medie- och journalistikkritik, enligt vilken samti
den mest vittnar om ett pågående förfall, som framför allt visar sig i upplösningen 
av alla möjliga gränser -  mellan genrer, mellan roller eller mellan privat och offent
ligt. Den kan för det andra också ligga till grund för en diametralt annorlunda vär
dering av fenomenet, en romantisering av de ”folkliga” dragen i den genremässigt 
uppluckrade populär journalistiken. Upplösningen av gränsen mellan privat och of
fentligt ses här som en början på en verklig demokrati där alla röster får höras. 
Pratshowerna är med detta synsätt ultrademokratiska inslag, representerande en 
kommunikation nedifrån och upp som ersätter den tidigare ”kommunikéjourna
listiken” uppifrån och ned. En tredje version är tesen om ”högjournalistiken” som 
en historisk parentes, överlevande som element i den samtida professionella ideolo
gin, men i realiteten en ”elitjournalistik” vars främsta drag var dess nära liering 
med andra eliter (Hallin 1996). Det är en version som får stöd av det längre histo
riska perspektivet.

Högjournalistiken sammanfaller med högmodernismen, med 1950-talet som en 
höjdpunkt. Då antogs ekonomisk utveckling, tillväxt och (de då alltid neutrala) 
experterna kunna lösa alla samhällets problem. Det var möjligt att vara ”objektiv” 
eftersom det i offentligheten inte fanns någon klyfta mellan etablissemangen och 
folket och den nära knytningen till eliter utgjorde därför inget problem värt att 
uppmärksamma. Det gällde i Sverige och, till exempel, i USA. Genremässiga åtskill
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nader, inte minst mellan ‘news’ och ‘views’, var viktiga redaktionella ledstjärnor. 
Det var en professionalism grundad i ett liberalt public service-tänkande, med en 
ännu så länge oansatt tro på framsteg, rationalitet och generella sanningar och en 
oproblematisk syn på det allmännas bästa.

Kritiken av den sena ”postjournalistiken” är också en kritik av journalistikens 
anspråk på att vara en realistisk diskurs. Alla sådana diskurser har bland annat att 
hantera tids- och rumsförhållanden. De moderna nyheterna gestaltar tiden som en 
obruten serie av ”nu”. Ögonblickets lösryckta bilder eller filmsekvenser, från Bag
dad, Sarajevo eller andra tillfälliga arenor för de globala medierna, genererar ingen 
narrativ som kunde rymma orsaker och konsekvenser (traditionella kriterier) och 
ingen reflektion om skeendenas drivkrafter. Det verkliga är lika med det visualiser- 
bara nuet utanför historien (de Certeau 1988; Giddens 1991).

Vidare gäller för realistiska diskurser att de sysslar med världen utanför den dis- 
kursiva produktionskontexten. De speglar något annat än sig själva. För journali
stiken är emellertid en stor del av representationen en självrepresentation, en själv- 
bespegling. Denna form av ”reflexivitet” vittnar om en professions upplösning och 
alltmer desperata behov av självlegitimering - och om en tilltagande frånvaro av 
yttre diskursiva objekt.

TV har åstadkommit ett nytt förhållande mellan makten och marknaden, det förhål
lande som under högmodemiteten bestått i förmedling mellan “källorna”, den offentliga 
diskursens fabrikörer och publiken. Dessa har nu bringats under kontroll genom att lyf
tas in i mediet som de kända och de okända ansiktena: en interaktion under ordnande 
programformer. Olika program frilägger olika sidor och skikt i den mediala världen som 
ett eget, strängt ordnat och hierarkiskt klassamhälle.

Ju mer mediesfären expanderar, desto större svängningar och obalanser får man 
räkna med på grund av den bräckliga relationen både till andra institutioner och 
till publiken, samhället, marknaden. Mycket av vad som händer där kan förstås i 
termer av behovet av kontroll och förutsägbarhet i den mediala offentligheten. Inte 
minst uttalat är detta när journalistikens självförståelse är utmanad.

Mediernas makt ligger nuförtiden däri att de är framgångsrika i att hantera de andra 
världarna, inte minst politikens och publikens. Det innebär en försvagning av det poli
tiska systemet. Corner (1995) talar om en ny sorts bräcklighet inom den politiska sfären 
och den kan leda till en försvagad regeringsmakt, till och med paralysering. Thompson 
(1995) relaterar maktförskjutningarna till de förändrade rums- och tidsförutsättningar- 
na. Han kommer till den slutsatsen att det är globaliseringen av kommunikationerna, i 
kombination med de ökade hastighetema, som förorsakar den ökade instabiliteten och 
oförutsägbarheten i de politiska och sociala systemen:

...the mediated field of interaction is a field in which relations of power can shift 
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quickly, dramatically and in unpredictable ways. The development of the media has 
helped create a world in which fields of interaction can become global in scale and 
the pace of social change can be accelerated by the speed of information flows... 
(Thompson 1995: 118)

Under 1990-talet har vi kunnat bevittna en djupgående förvandling av nyhetsme
diernas funktioner, vilken signalerar slutet på en institution så som vi känner den 
(Ekecrantz &  Olsson, under utg.). Det handlar inte längre i första hand om att föra 
journal, alltså att notera och kommentera de dagliga yttre händelserna. Det var 
detta de klassiska rollerna, publicisten, nyhetsreportern, iakttagaren osv., byggde 
på. Det var dessa roller som gjorde att medierna kunde göra anspråk på att fylla sin 
funktion som tredje statsmakt. Den mer iscensättande postjournalistik som nu är 
på väg att etablera sig är ett samtida globalt fenomen, ett av många kulturella ut
tryck för den transnationella ordningen -  men den måste också sättas in i sin genre
historiska kontext.

Medierna och moderniteten i dess olika former är oupplösligen förbundna med 
varandra, antingen vi talar om samhällets organisation, relationer mellan grupper 
och klasser, eller de sätt på vilka den moderna människans interaktionsmönster och 
medvetandeorganisation utformas. Medierna är inte bara en plats där vissa former 
av social, politisk och kulturell interaktion syns, den sker där. Idag när denna 
”medierade” modernitet utsträcks globalt blir analysen av de existerande medie- 
systemen, alla i någon mening globalt beroende och samtidigt invävda i samhällets 
övriga institutioner, en central del i en undersökning av det globala systemet som 
sådant.

Makt, skillnad och avstånd
Kommunikationsteknologiska förändringar innebär alltid förändringar i samhäll
ens tids- och rumsförutsättningar och dessa är aldrig socialt eller politiskt neutrala. 
Hastigheter och trögheter är inte slumpmässigt fördelade och det gäller givetvis inte 
heller för möjligheterna att strukturera och kontrollera de tids- och rumsförhållan- 
den som människor lever under. Samma teknologiska förändringar får konsekven
ser för våra verklighetsuppfattningar, för hur vi upplever själva kategorierna tid och 
rum, och därmed för våra möjligheter att påverka verkligheten. Tidrummet är inte 
en neutral behållare för sociala fenomen, relationer, maktutövning osv. utan bidrar 
till att konstituera dem (Giddens 1984; Murdock 1993). Därmed utgör det inte 
bara ett filosofisk problem, utan ett sociologiskt och politiskt ekonomiskt. Skillna
der, avstånd och gränser fungerar fortfarande, hur de än må ha konstruerats, som 
en grundval för neokoloniala och andra former av maktutövning och exploatering.
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Många har framhållit kulturimperialismens beständighet och det västcentrerade 
draget i många beskrivningar av den sena moderniteten.

As Doreen Massey puts it, there is a ‘power geometry’ of globalization in which 
‘some people are more in charge of it than others; some initiate flows and movement, 
others don’t; some are more on the receiving-end of it than others; some are 
effectively imprisoned by it’. There are then, clear ‘winners and losers’ in the process 
of globalization. And given this, it seems almost perverse not to see the historically 
established patterns of neo-colonialism repeating themselves here (..) Seen from the 
perspective of the Third World, which we must remember is where most people in the 
world live, the experience postmodernism narrates might seem simply irrelevant...) 
(Tomlinson 1997: 177).

Denna betoning av kontinuiteten bör dock inte utesluta att sociala och kulturella 
skillnader nu skapas på nya sätt och med helt nya förutsättningar. De historiska 
globaliteterna överlagras av populära moderniteter, för att återknyta till distinktio
nen ovan. Analysen av dessa diakronier och synkronier kräver bland annat att vi 
gör reda för de metaforer som bestämmer bilden av hur det sociala tidrummet är 
konstruerat. Klassamhället och andra maktstrukturer är inte bara vertikala spatiala 
strukturer - det är ju den vanliga metaforen -  de är också horisontella, som i alla 
centrum och periferimodeller.19

Klassamhället, liksom det koloniala systemet är också tidsstrukturer. En av my
terna om globaliseringen (jfr Ferguson ovan) är att de nya teknikerna river ner alla 
möjliga skrankor som har med skillnader och avstånd i både tid och rum att göra. 
Förutom att man kan och bör sätta frågetecken för många sådana påståenden (som 
alltför tekniskt fixerade och ytliga) måste man ta på allvar den djupare kritik som 
hävdar att det handlar om nya struktureringsprinciper för nationella och globala 
klassamhällen - kanske om en värld av “globaliserade rika och lokaliserade fattiga” 
(Beck 1998: 80)

Becks och Giddens’ ”andra” eller ”sena” modernitet, präglad av reflexivitet och 
transparens hos det framväxande transnationella systemet har en annan sida, som 
istället är präglad av en lika ogenomskinlig som outforskad komplexitet.

De senmoderna mediesystemen och post journalistiken omskapar formerna för 
kommunikation och vårt förhållande till olika verkligheter, men de är ofta osynliga 
för sig själva och för många discipliner. Medierna har förändrat, inte bara de yttre 
formerna för den politiska opinionsbildningen, utan också ”politiken” som sådan; 
de har förändrat kulturers och subkulturers rumsliga och tidsmässiga organisering; 
de olika nya, interaktiva kommunikationsformerna har gett begreppet social inter- 
aktion ett nytt innehåll. Den sålunda ordnade nya världen uppmanar därför till så
dana här närmanden mellan sociologiskt och kommunikationsteoretiskt, kultur- 
teoretiskt och politiskt-ekonomiskt informerade förståelser av den. ■
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Noter
1 Det följande är ett urval antologier om medier och globa- 
lisering, samtliga med samhälls- och kulturteoretiska in
slag: Skovmand & Schröder 1992; Comor 1994; 
Featherstone, Lash & Robertson 1995; Braman & 
Sreberny-Mohammadi 1996; Golding & Harris 1997; 
Mohammadi 1997; Sreberny-Mohammadi, Winseck, 
McKenna & Boyd-Barrett 1997. Bland monografier med 
en sociologisk inriktning från 1990-talet kan nämnas 
Tomlinson 1991; Robertson 1992; Martin Barbero 1993; 
Friedman 1994; Lash & Urry 1994; Morley & Robins 
1995; Featherstone 1995; Smith 1995; Downing, 1996; 
Mowlana 1996; Herman & McChesne, 1997; Mosco 
1997; Sparks 1997; Beck 1998.

2 Det finns en diskussion, präglad av mycken spetsfun
dighet, som rör frågan huruvida världen, till följd av kom- 
munikationsutvecklingen, blir mindre eller större. Omvärl
den rycker närmare och världen krymper ur den synpunk
ten sett att man nu relativt lätt och snabbt kan resa till 
avlägsna platser, jämfört med den stationära tillvaro som 
präglade livet för de flesta för bara några decennier se
dan (före massturismen). Omvänt gäller också att vi inom 
en given tidrymd nu kan färdas mycket längre sträckor 
och på det sättet täcka ett mycket större område en tidi
gare. Ur den synpunkten har världen blivit större.

De båda synpunkterna representeras av David Harveys 
‘timespace compression’ respektive Anthony Giddens’ 
‘timespace distanciation’ (se vidare nedan).

3 För aktuella översikter av debatten se t ex Roach 1997; 
Boyd-Barrett 1997; inledningskapitlen i Sreberny- 
Mohammadi e t al 1997 och Golding & Harris 1997.

4 För en sådan diskussion hänvisar jag till Harveys och 
Kerns tidigare anförda arbeten.

5 Ulrich Beck har i sin på svenska nyligen utgivna Vad 
innebärglobaliseringen? laborerat med tre begrepp, där 
”globalism" får beteckna den ekonomistiska idén om 
världsmarknadens herravälde, "globalitet” föreställningen 
att vi verkligen lever i ett världssamhälle, medvetet om 
sig själv genom sina medier samt "globalisering”, som 
står för transnationaliseringens processer (Beck 1998: 
23.

6 Tredelningen är närmast hämtad från Ekecrantz & Ols
son (1994:85). För en utförligare, etymologisk utredning, 
se King (1995).

71 Håkan Thörns avhandling får man en utgångspunkt för 
att placera kommunikationsförhållandena i relation till 
historiska periodiseringar i allmänhet och till det moderna 
i synnerhet (1997:42). Ekonomisk modernisering: fram
växten av det kapitalistiska systemet med en världsmark
nad uppdelad i centrum- och periferizoner; lokala och glo
bala klass-och stratifikationssytem. Teknisk modernise
ring: teknisk rationalisering av produktionen och 
utbredandet av ett globalt -  materiellt och immateriellt -

kommunikationssystem. Politisk modernisering: ett glo
balt system av nationalstater och en internationell poli
tisk arena. Ett byråkratiskt system och politisk auktoritet 
med legitimitetsanspråkoch legitimerande participations- 
strukturer. Kulturell modernisering: avmystifiering inbe
gripande sekularisering, relativisering och ökad komplexi
tet. Mångtydighet hos sociala relationer. En mångfald av 
nya tids- och rumsbegrepp: abstrakthet, ständig rörelse 
och komprimering av tid och rum är gemensamma drag. 
Den linjära tiden och det nationella rummet dominerar, 
parallellt med ett globalt.

8 Det är en kritik som vidareutvecklats av John B. 
Thompson (1995) och Martin Eide (1998).

9 Robertson urskiljer följande faser på vägen till den av 
täthet och komplexitet präglade globaliseringen (i sam
mandrag): Phase 1: The germinal phase  from early 
fifteenth until the mid-eighteenth century. Growth of na
tional communities and downplaying of medieval ‘trans
national’ system. Phase 2: The incipient phase  from mid
eighteenth until 1870s (Europe). The idea of the 
homogenous, unitary state, formalized international re
lations. Phase 3: The take off phase  from 1870s until 
mid-1920s. Increasingly global conceptions of an ‘accep
table’ national society. Ideas of national and personal 
identities. Sharp increase in number and speed of global 
forms of communication. Global competitions like 
Olympics and Nobel Prizes. Phase 4: The struggie-for- 
hegemony phase  from 1920s until mid-1960s. Globe- 
wide international conflicts. Holocaust, atomic bomb, 
United Nations. Phase 5: The uncertainty phase, beginning 
in the 1960s and displaying crisis tendencies in the early 
1990s. Inclusion of Third World and heigthening of glo
bal consciousness in late 1960s. End of Cold War and 
spread of nuclear weapons. Number of global institutions 
and movements multiplies. Problems of multiculturality 
and polyethnicity. End of bipolarity in the international 
system. Interest in world citizenship. Consolidation of 
global media system (Robertson 1990).

10 Lika litet som globaliteten är ett renodlat rumsligt fe
nomen är moderniteten ett enbart tidsmässigt. King 
(1995) argum enterar för en spatialisering av det 
eurocentriska modernitetsbegreppet.

11 Antropologen Johannes Fabian har visat hur skillnader 
mellan samtidigt existerande kulturer i den klassiska 
antropologins taxonomier översattes i temporala termer. 
Skillnader mellan centra och periferier tolkades som olika 
utvecklingsstadier. Detta innebar ett systematiskt förne
kande av samtidighet (‘coevalness’) (Fabian 1983).

12 Dostojevskij är en av dem ( jfr Ekecrantz & Olsson 
1994). I sin studie av diskurser och motdiskurser i det 
sena 1800-talets Frankrike skriver France Terdiman om 
de ideologiska effekterna av detta skenbart oordnade 
universum av texter: "In consequence we could underst
and the institution, the specific social practice of the 
newspaper, as the earliest significant, broadly circulated
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and recognized representation of the sorts of pervasive 
dissonances and contradictions in modern existence 
about which it appears nothing can or will be done (...) It 
instructs us in the apparently irreducible fragmentation 
of daily experience, and by its normalization prepares us 
to live it (Terdiman 1985:125).

13 Hos Thompson (1995) finns en långt utvecklad typo- 
logi över sådana former av ”avståndshandlingar”, iscen
satta av medierna.

14 Av Boyd-Barrett (1977:117) definierad som "the pro
cess whereby the ownership, structure, distribution or 
content and media in any one country are singly or 
together subject to substantial external pressure from 
the media interests of any other country or countries 
without proportionate reciprocation of influence by the 
country so affected”.

15 "The crux of the modernization paradigm, which owed 
a great deal of its theoretical articulation to Parsons, 
was a system analysis that interrelated the development 
of societal institutions, the motivational dispositions of 
social actors, and cultural values into an evolving 
cybernetic ensemble having as an often tacit end a model 
of modernity best approximated by American society” 
(Tiryakian 1992: 304). Jfr även Carlsson (1998).

16 Schiller (1969, 1976). Ett urval uppsatser ur dessa 
arbeten finns på svenska (Schiller 1977).

17 Ulla Carlsson har i en aktuell avhandling gjort en bred 
översikt över dessa diskussioner såsom de fördes inom 
och utanför Unesco, från 1960-talet fram till i dag (Carls
son 1998)

18 Avsnittet bygger på Ekecrantz (1996, 1997) och 
Ekecrantz & Olsson, under utgivning. För den empiriska 
dokumentationen hänvisas till dessa skrifter.

19 När Therborn (1998) diskuterar den spatiala vändningen 
och dess "utplattning” av det sociala har han uppenbar
ligen den vertikala modellen som en given referens.
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ABSTRACT

Modernity, globalisation and media
JAN EKECRANTZ

Conceptions of time and space lie at the heart of many prevalent discourses on 
modernity and globalization. These conceptions are variably based on ideas of mo
dern media of communication having developed as part of technological and other 
transformations throughout the modern era. One major aim of the article is to 
scrutinize some of the literature that claims to establish historical links between 
modernity, globalization and the media. For one thing, it is asserted here that glo
balization is not simply a logical outcome of modernity. Depending on the chosen 
historical perspective, the relationship might be the contrary one -  global inter
dependencies appearing prior to both early and late modernity. There is also a 
criticism of the spatialization turn in social and cultural theory. It does not capture 
the subtle dialectics of time and space as these dimensions are reconstituted by the 
media, not least on the global level. In this context and as an exposé of continuity 
vs. change arguments the author considers the critiques of media imperialism and 
postjournalism


