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mikrofilmens historia i Drömmar 
om det minsta (2017) eller Char-
lotte Nilssons studie om postor-
der, En förbindelse med en större 
värld (2020). Och i fjol kom det 
rika översiktsverket Mediernas 
historia (2020), samförfattad av 
Johan Jarlbrink, Patrik Lundell 
och Pelle Snickars.

Även om den allra första voly-
men i serien åtföljdes av en dvd, 
har alltså serien, ägnad medier-
nas mångfasetterade omvand-
lingar i historien, varit den guten-
bergska boken trogen – som 
bonus är varje titel tillgänglig på 
nätet som pdf (http://mediehis-
torisktarkiv.se/). Det handlar väl 
i grunden om att uppmärksamma 
en särskild tankearkitektur, som 
alls inte saknar konkurrenter 
eller komplement, men som i en 
tid av multimodala miljöer och 
hyperläsning alltjämt spelar en 
viktig roll, vilket visas många 
gånger vid en blick på arkivets 
bokhylla.

Ändå kan jag inte låta bli att 
komma med en önskan inför 
det kommande: att serien 
också testar att utveckla en 
experimentell mediearkeologi 
med sikte på framtiden (och 
framtidens förflutna) genom att 
pröva andra format, former och 
rum för tänkande, analoga som 
digitala och postdigitala. Visst, 
dvd:n är stendöd medan boken 
uppenbarligen lever. Det betyder 
inte att andra möjligheter inte 
återstår att utforska. Och är det 
någonstans förutsättningarna 
för ett sådant arbete finns, är det 
i ett mediehistoriskt arkiv. ■
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arkiv, och jubileumstitel är den 
högintressanta doktorsavhand-
lingen i idéhistoria Kretslopp av 
data (2021) av Johan Fredrik-
zon, som undersöker hur tre till 
synes olika områden i svensk 
samtidshistoria (miljö, befolk-
ning, förvaltning) flätas samman 
genom digitaliseringen som 
mediehistorisk kraft.

Mediehistoriskt arkiv initiera-
des 2006 av Pelle Snickars, då 
verksam vid Statens Ljud- och 
Bildarkiv, flyttade sedan till 
Kungliga Biblioteket och därpå 
till Lunds universitet, med Patrik 
Lundell som redaktör (i redak-
törsstolen sitter nu Andreas Ny-
blom vid Linköpings universitet). 

Den allra första volymen var en 
antologi med texter som kret-
sade kring Stockholmsutställ-
ningen 1897, med visst fokus på 
teknologier som diorama, kine-
matograf och fonograf, men med 
en aktionsradie som fångade 
in frågor om representationens 
och medieringens och därmed 
tänkandets och varandets villkor 
i stort. Det handlade om en 
mediehistoria som gränsar till 
mediearkeologi, i viss mening, 
genom att betona de materiella 
och tekniska villkoren för berät-
tande och kunskapsbildning.

De tematiskt anlagda antolo-
gierna har sedan avlöst varan-
dra: allt från arbetarrörelsens 
mediestrategier och svensk 
television till Youtube och digital 
fotografi, Harry Schein och 
Pirate Bay hör till de ämnen som 
diskuterats. Men också otaliga 
monografier har sett dagens ljus, 
inte minst en räcka av avhand-
lingar, som Charlie Järpvalls 
Pappersarbete (2014), Matts 
Lindströms undersökning av 

Genom att undersöka data från 
Pisa-undersökningar genom-
förda mellan åren 2000 och 
2018, drar artikelns författare 
slutsatsen att det mycket väl kan 
vara så.

OECD:s Pisa-undersökning 
används framför allt för att 
utvärdera elevers prestationer 
inom områden som matematik 
och läsförståelse. Men i 37 län-
der ställs också frågor som rör 
elevers internetanvändning och 
upplevelse av ensamhet i skol-
miljön, det senare enligt forsk-
ning kopplat till lågt välmående 
och depression bland unga.

Twenge och hennes kollegor 
visar i sin genomgång att det 
mellan 2012 och 2018 blev allt 
vanligare att elever, särskilt 
flickor, kände sig ensamma i 
skolan. Detta gällde i alla under-
sökta länder utom Sydkorea. Ut-
vecklingen kan enligt forskarna 
inte förklaras med hänvisning till 
arbetslöshets nivåer, inkomst-
klyftor, BNP eller familjestorlek. 
Tvärtemot vad man kanske hade 
väntat sig var ensamhetsnivån 
till exempel högre när arbets-
lösheten i samhället var lägre. 
Däremot var det fler som kände 
sig ensamma när tillgången till 
smarta telefoner var högre och 
när ungdomarna svarade att de 
använde internet ofta.

I artikeln framhålls att forsk-
ning på området generellt går 
isär. Medan vissa studier visar 
att unga som tillbringar mycket 
tid på sociala medier mer sanno-
likt är ensamma och mår sämre, 
visar andra studier på liten eller 
ingen effekt. Men Twenge och 
hennes kollegor poängterar att 
sådana undersökningar oftast 
riktar in sig på ett individuellt 

plan, medan uppkoppling mot 
det digitala mycket väl kan ha 
effekter även på gruppnivå. När 
allt fler riktar både ögon och 
uppmärksamhet mot en telefon 
uppstår fler situationer när man 
i mötet med andra kan känna sig 
ignorerad (det som på engel-
ska kallas phubbing) eller helt 
exkluderad från en verklighet 
som pågår någon annanstans. 
Och när samvaro via skärm i allt 
högre utsträckning blir norm 
medför det oundvikligen färre 
tillfällen till socialt umgänge off-
screen, även för den som väljer 
bort det digitala. 

Orsakssambandet kan visser-
ligen inte kan fastslås, men att 
känslor av ensamhet bland unga 
åtminstone på vissa sätt hänger 
ihop med samvarons belägenhet 
i en uppkopplad tid ter sig långt 
ifrån otänkbart. I den bor onekli-
gen också det frånkopplade. ■

ARKIV SOM SÄTTER 
KUNSKAP I RÖRELSE
FYLLER FEMTON ÅR
Frågan hur akademisk kunskap 
sätts i rörelse i en förändrad 
offentlighet har varit på agendan 
ett tag. Hur ska komplexa tanke-
processer delas i en medieeko-
logi organiserad av algoritmer – i 
en samtid där regimer stänger 
universitet? Svaren är flera. Men 
ett är att insistera på den form 
och det medium som funkat ett 
tag: den tryckta boken.

En aktör som med framgång 
och vitalitet har insisterat fyl-
ler nu femton år och firar med 
att publicera volym nummer 
femtio i ordningen. Det handlar 
om bokserien Mediehistoriskt 

> En ny studie undersöker ensamhet bland unga i en uppkopplad tid.
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