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Forord 

I 1985 udkom antologien Analyser af TV. Den redaktionelle indledning kunne 
her konstatere, at den aktuelle tv-diskussion var domineret af de mediepolitiske 
spØrgsmal og den administrutivr orienterede forskning. Man havde talt om ned- 
tagning af signaler fra satellitter. Man havde talt om indf~relse af hybridnet og 
integrerede bredbandsnet. Og man havde talt om reklamefinansieret tv og mo- 
deller for styring af tv-institutioneme. Mens man i lang mindre grad havde »talt 
om det indhold i TV-mediet, som det jo til syvende og sidst drejer sig om«. Men 
- blev det slilet fast: »Debatten trænger til mere konkrete belysninger af, hvad 
TV byder p2 og kan byde pa. Denne bog er tznkt som et bidrag i den retning« 
(5) .  

Nairvzrende Analyser af tv & tv-kultur er tænkt som en opdatering af den 
tidligere antologi. Ligesom sin forgænger beskæftiger den sig med tv-mediets 
indhold og dets centrale genrer, og den ser næmere pil udsendelsestyper s5 for- 
skelligartede som tv-quiz'er, melodramaer, dansk tv-fiktion, nye amerikanske 
fiktionsserier, engelsk crazy comedy, tv-nyheder, blandingsgenrer mellem fakta 
og fiktion, populzrvidenskabelige programmer, rockvideos, reklamer m.m. Li- 
gesom sin forgznger foretager den imidlertid ogsa en drejning i forhold til hidti- 
dig forskning. Som titlen markerer, udvider den perspektivet. Ud over indholdet 
i tv inddrages nu ogsa kulturen omkring tv-mediet. 

Dette skifte har karakteriseret hele feltet af mediestudier, men har vzret szr-  
lig markant netop inden for studiet af tv. I f o m  af et regulzrt 'kulturanalytisk 
tum' i tv-forskningen. Analyser af tv og tv-kultur fo r s~ger  at bringer sig i jour i 
forhold til denne udvikling savel som at give et bidrag til den. Den giver et situ- 
ationsbillede af den Øjeblikkelige danske tv-forskning ved at lade en række af de 
ferende hjemlige medieforskere przsentere deres aktuelle forskning i en popu- 
l z r  form. Idet den przsenterer nye ideer og udmenter dem i eksemplariske ana- 
lyser forseger den samtidig at leve op til sit andet formal: at være stotte og inspi- 
rationskilde for den voksende undervisningsaktivitet inden for tv- og medieom- 
radet. Endelig er bogen med sine mange synspunkter p%, meninger om og hold- 
ninger til tv tznkt som lige sA mange oplæg til debatten om mediet, mediets ind- 
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hold og mediets placering i kulturen. 
De foregaende Ars udvikling i medieforskningen har pa dansk gmnd i et 

vist omfang antaget form af en ufrugtbar modsztning. P3 den ene side har staet 
en empirisk receptions-orienteret position, pA den anden side en indholdsanaly- 
tisk position. Hvor den radikale receptionsforsker retorisk har hzvdet, at 'Teks- 
ten er intet - Izseren alt!', har indholdsanalytikeren - udtalt eller uudtalt - hzv- 
det det modsatte. Modstillingen - og dermed diskussiomen viser sig dog meget 
hurtigt at vzre  meningslos. Receptionsforskeren har ret, nar han papeger, at 
uden en empirisk Izser produceres der ingen betydning. Men ligeledes har ind- 
holdsanalytikeren ret, nar han pointerer, at uden en manifesteret tekst, uden kon- 
krete tegn og koder, skabes der heller ikke betydning. Enhver betydningsdannel- 
se forudsztter save1 tekst som l a e r .  Den receptionsorienterede og den indholds- 
analytiske position er saledes ikke to modsztninger, der udelukker hinanden, 
men snarere to komplementzre positioner. De betragter den samme proces - be- 
tydningsdamelsen - fra hver sin side af de indgilende momenter. Begge tilgange 
har saledes hver for sig vigtige indsigter at tilbyde. Ligesom de med fordel kan 
supplere og berige hinanden. 

Begrebet om 'tv-kultur' afgiver netop lofte om en sadan lykkkelig forening. 
Fordi det som koncept hade indbefatter de tekster, der frembzres af tv og den 
mening, der skabes af dem i den faktiske seer-kultur. Men 'tv-kultur' er ikke 
blot tekster og seere, det er ogsi mere end det. Man kan i overensstemmelse 
med aktuel kulturforskning forsta kultur som realiserede betydningssystemer: 
som de stmkturer og processer via hvilke et socialt fzllesskab skaber orden og 
mening i deres fzlles erfaringer og forestillinger; eller som den made hvorpa vi 
taler og tznker om verden - og derved skaber vores kulturelle omverden. PA til- 
svarende vis kan man forsta 'tv-kultur' som alle de mader, hvorpa tv indgar i 
disse strukturer og processer, hvorved sociale fzllesskaber skaber mening og 
betydning af verden og sig selv. Et studiefelt, der vil indbefatte: Hele det kom- 
pleks af repræsentationer, der forbinder sig til tv; alle de former for meningsska- 
bende aktiviteter, der foregar omkring tv, og alle former for betydningsskabende 
praksiser, hvori tv selv indgar. En stor del heraf vil naturligvis befinde sig uden- 
for selve modet mellem tekst og lzser. 

Det er en sadan bred forstaelse af begrebet 'tv-kultur' og analysen af tv og 
tv-kultur, der har informeret sarnmensztningen af denne bog: Analyser af h, & 
ni-kultur er saledes en antologi om den kultur, der udfolder sig omkring tv-medi- 
et. Og en antologi om den kultur, der udfolder sig i tv-mediet. Om ni-mediet i 
kulturen. Og kulturen i ni-rnediet. Om: 'tv-kultur', 'tv-fakta', 'tv-fiktion', 'tv-un- 
derholdning', 'tv-reklame'. For nu at benytte lejligheden til at repetere bogens 
fem hovedafsnit. 

I antologiens Abningsartikel »Tv og kulturen - tv-kultur?« patager Tove 
Arendt Rasmussen sig netop at tage temperaturen pA kulturens forhold til tv og 
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tv's forhold til kulturen. FØrst gives der et signalement af den betydning, tv tra- 
ditionelt er blevet tilskrevet i det kulturelle hegemoni. Demzst skitseres, hvorle- 
des medieforskningen har vurderet tv's kulturelle betydning. Og endelig giver 
Rasmussen ud fra sit udgangspunkt i receptionsforskningen et bud p& hvordan 
analysen af tv-kulturer kan udvikle sig i fremtiden. 

Op gennem 80'eme er det inden for medieforskningen blevet et stadig mere 
dominerende synspunkt, at det er tv-seeren, der har magten over den meningen, 
der produceres af tv. I artiklen »Flow: Tv-reception, Magt og Mening« giir 
Klaus Bruhn Jensen ind i en frontal kritik af denne position. Det sker med bag- 
grund i en empirisk undersegelse af en rzkke amerikanske husstande, hvor de 
faktisk foretagne kanalvalg i lobet af en tv-aften er blevet registreret via video- 
bandoptagelser. Ud fra dette materiale opstilles der et såkaldt 'magtindeks', som 
udtrykker relationen mellem kanalens indholdsskift og seerens kanalskift. Lige- 
som der foretages en indholdsmzssig analyse af de faktisk modtagede prograrn- 
flow. Ifolge Bruhn Jensen peger resultaterne p2, at der er afgorende grznser for 
modtageres valgfrihed og magt, og at det samlede indholds narrative strukturer 
fastlzgger en bestemt kulturel dagsorden og dermed ogs2 spektret for mulige 
fortolkninger. 

Selv om de to f~ r s t e  bidragydere nok vil vzre uenige om, hvor den afgoren- 
de magt er placeret i relationen mellem tekst og lzser, medie og modtager, s2 
reprzsenterer de dog begge en tradition for empirisk receptionsorienteret tv- 
forskning. Det sidste bidrag i dette f ~ r s t e  hovedafsnit om 'tv-kultur' skriver sig 
ind i en helt anden tradition inden for aktuel tv-kulturanalyse: En overvejende 
tekstligt orienteret og bredt kulturanalytisk funderet fortolkningspraksis, der SØ- 

ger at lzse konkrete kulturelle manifestationer som udtryk for eller tegn p2 dy- 
bereliggende samfundsmzssige og kulturelle tilstande. Det drejer sig om Lars 
Qvortrups »Publikums isceneszttelsea. Netop 'isceneszttelsen af tv-publikum- 
met', 'publikummet i tv' lzses her som udtryk for den nye og omdebatterede 
samfundstilstand, som hos Habermas er analyseret som den borgerlige offentlig- 
heds strukturforvandling og forfald til ren 'podieoffentlighed'. Og hos Baudril- 
lard er analyseret som simulation, hyperkonformisme og 'magtens implosion'. 

Antologiens andet hovedafsnit bzrer mzrket: 'tv-fakta'. Peter Larsen indle- 
der med en sammenlignende analyse af to varianter af faktastoffets helt centrale 
genre: nyhedsprogrammet. Pa den ene side det 'gamle', traditionelle nyhedspro- 
gram produceret af en national public service institution - eksemplificeret ved 
det norske NKR's nyhedsprogram: Dagsrevyen (pendanten til den danske: TV- 
avisen). Og pi4 den anden side den 'moderne' kontinuerlige nyhedstjeneste pro- 
duceret af en kommerciel, international mediekorporation - eksemplificeret ved 
det amerikanske CNN, fra hvis reklame-slogan artiklen netop henter sin titel: 
»...More than just images: the whole picturee. Eksempelmaterialet tages primzrt 
fra en af den senere tids mest omdiskuterede medie-cases: Golfkrigen. Ud fra 
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aspekter som formel organisering, formlleformer, forudsat seerposition, billed- 
dzkning osv. peges der pa centrale forskelle savel som ligheder mellem disse to 
yderpoler i det skandinaviske flerkanals-univers. 

En nyere, men stadig mere dominerende del af faktastoffet udgores af de sa- 
kaldte tv-blandingsgenrer: faktaprogrammer, der pil forskellig vis benytter sig af 
fiktive fremstillingsformer. Gennem en indgaende analyse af et konkret eksem- 
pel pa en sadan blanding af fakta og fiktion - TV21fakta-programmet Brunos 
V~re lse  om spritkorsel - demonstrerer Jorgen Stigel, hvordan tv-programmet 
gennem bevidst brug af billed- og forl~bsmontager og af overvejende lyriske or- 
ganisationsprincipper ikke alene konstmerer bestemte betydninger, men ogsa 
gennemspiller bestemte folelsesregistre. Ligesom det pilvises, at programmet i 
sin overordnede struktur af forskellige sammenmonterede forlob, der gensidigt 
krydser og kommenterer hinanden, har formel overensstemmelse med moderne 
tv-serier som Dallas. Dermed besvarer artiklen sit undersporgsmfil: »Folelser 
som Fakta - eller: hvad har Dallas med Fak2'en at gore?« Med baggmnd i ana- 
lysen argumenterer Stige1 endelig generelt for en mere bevidst inddragelse af 
sansekonkrete, oplevelsesmzssige og folelses-, holdningsbearbejdende momen- 
ter i faktastoffet. 

Blandingen af fakta og fiktion er ogsA emnet for den folgende artikel, om- 
end fra en anden vinkel. Under overskriften »Science somfiction & Fiction som 
science - et dobbeltessay om teknologien i tv« beskriver Jens F. Jensen i to om- 
bzringer, hvorledes fakta-genren: det videnskabelige dokumentarprogram og 
fiktionsgenren: sciencefiction gensidigt indlejrer sig i hinanden. Saledes at stra- 
tegier fra det fiktive domzne indlejres i tv-science. Og omvendt strategier fra 
videnskabens domzne indlejres i tv-fiction. Hvorved der i begge tilfzlde - men 
pa hver sin made - bliver tale om en art sciencefiction. Interessen rettes iszr 
mod, hvordan de to genrer reprzsenterer og konstruerer computer-teknologien. 
Og heri gensidigt bade synes at spejle og profilere, samspille og modspille hin- 
anden. Analysematerialet loftes primzrt fra det populzrvidenskabelige program 
Kaos - et nyt verdens-billede og sciencefïction-filmen The Terminator. Og dob- 
beltessayet udgor dermed samtidig - ved bade at inddrage fakta- og fiktions-pro- 
grammer - en overgang til den tredie sektion, der omhandler: 'tv-fiktion' . 

Fiktionssektionen indledes af oversigtsartiklen »Dansk tv-fiktion: indenfor 
rammen og udenfora. Ib Bondebjerg angiver fire pejlemzrker, der ses som den 
ramme indenfor hvilken den etablerede tv-fiktion udfolder sig: det realistiske tv- 
spil, den historisk-realistiske tv-foljeton, populzrfiktionens serieformat og klas- 
siker-traditionen. Med inddragelse ogsa af mere eksperimenterende tv-zstetiske 
traditioner udenfor denne ramme tegner Ib Bondebjerg et rids af den danske tv- 
fiktions 40-ilrige historie. Der Izgges her szrlig vzgt pil den fiktions-kontrakt, 
der etableres mellem medie og seere; samt pa de opbrud, der kan spores i denne 
kontrakt pil baggrund af udviklingen inden for udenlandsk tv-fiktion. Ligeledes 
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sættes forholdet mellem dansk og international tv-fiktion afslutningsvis under 
debat. 

Ogsa den næste artikel handler om dansk tv-fiktion. Men hvor ovenstående 
rettede sig mod det historisk overbliksagtige, er tilgangen nu analytisk og sigtet 
aktuelt. Gennem næranalyser af to repræsentative eksempler - Begar, lighed og 
broderskab og Johansens sidste ugudelige dage - aftegner Gunhild Agger under 
overskriften »Dansk nar det er værst og bedst« to markante tendenser i forvalt- 
ningen af genre og tradition inden for dansk tv-fiktion. Hvor den ene blot ube- 
vidst overtager og bruger de traditionelle hverdagsrealistiske genreforlæg uden 
at bringe dem videre, forholder den anden sig bevidst eksperimenterende og le- 
gende til sine forlæg og fornyer dermed traditionen. Artiklen fungerer saledes 
som en konkret og aktuel stoflig udfyldning af den foregaende oversigtsartikel. 
Ligesom den herigennem ogsA lægger op til diskussion af denfremtidige danske 
tv-fiktion. 

Inden for international tv-fiktion udgØr melodramaet en central og domine- 
rende genre. I artiklen »Individ, samfund og passion« analyserer Torben Kragh 
Grodal træk, der kendetegner den type af melodramaer, der benzvnes: de histo- 
riske tv-melodramaer. Melodramaet karakteriseres som en genre, der typisk be- 
skriver det enkelte individ som objekt for krzfter, der er stØrre end det selv, idet 
den enkeltes liv og verden her indlægges i 'skæbnens', historiens eller naturens 
'store billede'. Snarere end handlende og tznkende skildres enkeltmennesket 
derfor som folende, grebet, lidende. Artiklen afsluttes med en analyse af temaer- 
ne i en af de store historiske tv-melodramaer pA dansk tv: Nord og Syd. 

Hvis det klassiske melodrama udgor den ene ende af spektret i international 
tv-fiktion, s i  kunne den nyere amerikanske serie-fiktion siges at udgØre den an- 
den. Denne genre repræsenteres her af den tv-serie, der p i  det seneste har vakt 
stØrst opmærksomhed p i  dansk tv: Twin Peaks. I »Twin Peaks - en anderledes 
tv-kultur« stiller Ove Christensen og Claus K. Kristiansen sp~rgsmal som: Hvad 
adskiller denne serie fra andre amerikanske tv-serier? Hvad betyder den? Hvad 
gor den fascinerende og interessant? Og de peger her bl.a. pa de tvetydigheder 
og fordoblinger - allerede markeret i serie-titlen - som giir igen pA alle niveauer 
af fortællingen: persongalleriet, persontegningen, plottet, temaer, motiver osv. 
Hvor tingene aldrig er »what they seem«. 

Antologiens fjerde sektion - 'tv-underholdning' - behandler to af tv's mest 
populære programtyper: quiz'en og crazy comedy. I Martin Zerlangs »Midt i en 
quiz-tid« analyseres quiz-genren ud fra TV2's Lykkehjulet og DR's Labyrint. 
Quiz'en sættes - som overskriften signalerer - ind i sin samtidshistoriske sam- 
menhæng, som denne tegnes af 'informationssamfundet'. Dens historiske fomd- 
sætninger i gaden, karnevallet og selskabslegen afdækkes. Dens opbygning, 
isceneszttelse og spændingsstmktur blotlægges. Og dens uafviselige popularitet 
og appel soges forklaret og forstaet snarere end kritiseret og fordgma. 
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Den anden store underholdningsgenre - c r a q  comedy - behandles af Barbara 
Gentikow i opsatsen »Udenlandsk humor pA tv«. Gentikow interesserer sig spe- 
cielt for, hvordan man oversztter og forstar udenlandske programmer - sprogligt 
savel som kulturelt - inden for et transnationalt tv-system. Og her ikke mindst 
hvordan man oversztter og forstår humor, som ofte er bundet til sproget og kul- 
turen. Det sker gennem analyser af savel den engelske, den danske som den tys- 
ke version af en episode af comedy-senen HallØj på Badehotellet af og med 
John Cleese. Alt sammen for at give svar pA opsatsens undertitlen: »Hvorfor gn- 
ner vi af John Cleese alligevel?« 

Antologiens femte og sidste sektion er reklameblokken. Den rummer indslag 
om tv-kulturens to kommercielle kortformer: tv-reklamen og rockvideoen. I 
~Konsumets realitet og drama i tv-reklamen« giver Bendt Nygaard Jensen et 
rids af tv-reklamens livsbane fra degradering til rehabilitering inden for dansk 
tv-kultur; samt en oversigt over dansk reklameforskning i savel dens kritisk-er- 
kendelsesonenterede som dens kommercielt-anvendelsesorienterede udgave. 
Begreber som genre og kode diskuteres i forhold til tv-reklamen som konsum- 
kulturelt udtryk og tv-reklamens reception. Ligesom der udkastes perspektiver 
for en fremtidig tv-reklameforskning mellem den tekstlige og receptions-onen- 
terede analyse og mellem den kritiske og marketing-orienterede position. 

Og endelig i den afsluttende artikel skriver Elo Nielsen om en tv-genre, der i 
det mindste i nogle sammenhznge betragtes som reklame: rockvideoen. Nielsen 
forholder sig primzrt til musik-tv-stationen MTV samt til de foreliggende ana- 
lyser af MTV og rockvideoen. Han fremforer her argumenter til punktering af 
myterne om MTV og rockvideoen som en fornyende tv-genre og som en ubetin- 
get okonomisk succes. Ligesom han fremforer argumenter til tilbagevisning af 
de fremstillinger, der har forsogt at lzse rockvideoen som udtryk for en postrno- 
dernistisk zstetik. Et tv- og musikpolitisk indlæg, hvor budskabet gar klart igen- 
nem i titlen: »...MTV, MTV, M T '  get off the air«. 

Jens F. Jensen 
Institut for Kommunikation 
Aalborg Universitetscenter 
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Tv og kulturen 
- tv-kultur? 

Af Tove Arendt Rasmussen 

Bliv en time klogere 
hver dag. Annonce for 
Berlingske Tidende set i 
Det Fri Aktuelt august 
1989. Annoncen posi- 
tionerer avisen i medie- 
billedet ved at stille 
ugebladene og tv i et 
temmelig dArligt lys. 
Det centrale tema i an- 
noncen er tid: Du kan 
vælge at spilde den og 
blive (endnu) dummere 
ved at læse ugeblade og 
se tv, eller du kan væl- 
ge at bruge den effek- 
tivt: »Bliv en time klo- 
gere hver dag«. OgsA 
tabloiderne mA stA for 
skud, men pA en mere 
indirekte facon. Ekstra 
Bladets og BT's typer 
og lay out gemmer sig 
lidt undseligt i ugc- 
bladsbunken. Man fæg- 
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ter ikke med Aben pande mod gogeungen i Det Berlingske Hus, men den bliver 
alligevel placeret i det kulturelle landskab, hvor solen aldrig stod op. 

Tv-Banko. Artikel i Det Fri Aktuelt 28. august 1988. Carsten Jensen om tv 
som det store mentale andespil i anledning af Superchancens seer-succes. Tema- 
et i artiklen er tv's kulturforfladigelse og fordummende effekt. Leverpostejloven 
er den lov, som styrer produktionen af tv-programmer efter maxirnale seertal og 
den absolut laveste fællesnævners princip. Metaforen siger, at nar tilstrækkelig 
mange mennesker skal tilfredsstilles, ma hver iszr give slip pa egne favoritter til 
fordel for et produkt, som alle kan tygge. ~Ifolge leverpostejloven er leverpostej 
den tilstand, al skaben indenfor Banko 1 (DR) og Banko 2 (TV2) stræber heni- 
mod« (mine paranteser). 

Jo mere du har. Tv-Aktualitetsprogram fra DR 8.1. 1987, tilrettelzggelse 
Bent N~rgaard og Karen Jespersen. Udsendelsen dokumenterer, at brugen af 
statsstottede kulturelle tilbud er uhyre ulige fordelt. Den sjællandske direktorfa- 
milie og den aalborgensiske lektorfamilie benytter sig med stor iver af teater, af- 
tenskole, kunst og bibliotek, mens arbejderfamilien fra Himmerland mest bruger 
tv. Udsendelsen peger pA 'nedarvet kulturel ballast', ~konomi, udbud og trans- 
portproblemer som Arsager til den sociale ulighed i kulturforbruget. Familierne 
er valgt, s i  de kan bekræfte vore fordomme dels om snobbede, sjællandske di- 
rektorfruer med arnbiti~se og egoistiske direktorborn - dels om tilbageholdende 
og lidt 'tunge' jyder med hardt fysisk arbejde og jordbunden livsform. (Arbejds- 
manden fra Simested korer oven i kobet med slamsuger.) 

Direkt~rfamilien fremstilles altsa negativt, men med kulturelt overskud. Med 
arbejdsmanden stiller sagen sig omvendt. Det er en vigtig przmis for udsendel- 
sen, at uligheden er uretfærdig. Arbejdsmanden med 4 bom medfinansierer di- 
rekt~rfamiliens aktive fritid over skatten, men har ikke selv hverken rad, krzfter 
eller tid til opsoge tilbud: Der er for langt til universitet, teater og kunstmuseum 
- ogsa i overfort betydning. 

De tre citater udtrykker hver især en holdning til kultur og forskellige kultur- 
produkter: Kulturel værdi males i forskelle. Berlingske-annoncen opbygger sale- 
des sin argumentation som en regulær kulturel distinktion - en skelnen mellem 
skidt og kanel, hvor Berlingske Tidende udmærker sig pA de ~vr ige  mediers be- 
kostning. Modsztningen mellem at b ~ g e  og spilde tiden er understottet af mod- 
sztningsparrene aktiv/passiv, information/underholdning, videdtanketom, samt 
i billedcollagens postulat om bevzgelse (nu står solen op) overfor stilstand. An- 
noncen kræver selv, at modtageren bruger tid p2 at lose gaden i de manipulerede 
overskrifter »Dummy«, ~Nyfodt gris arver formue«, »Ingen Hjemme«, »Det 
samme hver dag«. Belonningen for denne investering er den humoristiske ef- 
fekt: For den kvikke og indforstaede læser er der morskab at finde i annoncens 
detaljer. Strategien sigter p4 at overbevise modtageren gennem lzsningens prak- 
sis: Det betaler sig at læse annoncen. Den er ikke bare befriende direkte i sin po- 
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sitionering og kulturelle distinktion; den er kvik og morsom ved nærmere efter- 
syn. Denne læsererfaring kan overf~res til selve avisen indenfor det tidsmæssige 
cost-benefit paradigme: Det betaler sig at læse avisen. Annoncens malgruppe er 
tydeligvis personer, som placerer sig selv pil det rette kulturelle hyldesystem: 
Ved at vælge Berlingeren sender du vzrdifulde signaler til omverdenen om din 
kulturelle og sociale position. Der er heldigvis forskel pA folk, siger annoncen, 
idet den bruger distinktionen som redskab i en strategisk diskurs. 

Heroverfor star det tredie citat - tv-udsendelsen J o  mere du har. Udsendelsen 
lokaliserer sociale forskelle i kulturforbruget: Den flinke, jyske arbejdsmand og 
hans kollega fra Vollsmose ved Odense er ikke nz r  sA godt stillet som den sjæl- 
landske direktor. Det fremgar tydeligt, at arbejdsmanden finansierer direkt~rfa- 
miliens fntidsintesser, men nar udsendelsen konstaterer, at der er forskel p4 folk, 
tilskriver den samtidig arbejderfamilien en kulturel mangel. Manden fotografe- 
res ved siden af tv-apparatet, der fremstar som et negativt billede p i  alt det, 
familien ikke foretager sig i fritiden. 

Udsendelsen foretager altsa ogsa en kulturel distinktion, idet den opstiller et 
vzrdiparameter, hvor teater, biblioteker, kunst og særprzgede aftenskolekurser 
rangerer over fjernsyn, video, spil, hhdbold, traktor og flade marker. Der er for- 
skel pA folk, men i modsætning til Berlingske-annoncen konstaterer udsendel- 
sen, at det er uretfærdigt: Alle bor gives de samme tilbud. Udsendelsen taler ef- 
ter sin bedste overbevisning i folkeoplysningens diskurs og (socia1)demokratiets 
lighedstanker. 

Carsten Jensens hudfletning af Susanne Bjerrehus er ikke en tv-anmeldelse, 
men et causeri over kulturens forfald: »Ganske vist krzver banko, at man har 
nogen brikker at flytte med, men kun pA bordet, ikke i hovedet. Derfor er det 
ideelt fjernsyn«. De aggressive og humoristiske udfald lader ikke Berlingske- 
annoncen meget efter, men i modsztning til annoncen er malet med artiklen 
uklart. Artiklen kritiserer en populær tv-produktion for at være populzr, og den 
vzgter frækhed og Iatterligg~relse h ~ j e r e  end nuancer og argumenter. Dermed 
forudsætter artiklen, at læseren er enig med forfatteren, pA samme made som 
Berlingske-annoncen forudsætter en indforstaet malgruppe, der placerer sig pA 
det rette hyldesystem i den kulturelle distinktions logik. Det kan dog nzppe for- 
ventes i Carsten Jensens tilfælde, idet han skriver sin artikel i Det Fri Aktuelt, 
hvis malgruppe er meget bred. En række læsere ser formodentlig Superchancen 
med fom~jelse, og de lader sig næppe omvende af at se sig selv latterliggjort. 
Artiklen antager ikke diskuterende form, men hzvder polemisk forfatterens ret 
og magt som meningsdanner og hans position som medlem af den intellektuelle 
elite. Denne form for elitzr kultur-kritik har været stærkt pa retur i 80'eme, men 
de kulturelle meningsmageres syn pA tv er stadigvæk przget af fordomsfuldhed 
og ambivalens. Artiklen sØger i fonte omgang at tage temperaturen pA offentlig- 
hedens forhold til tv ved at stille sporgsmalet: Hvilken betydning tilskrives tv i 
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det kulturelle hegemoni? Dernzst skal vi se, hvilken type af viden medieforsk- 
ningen har stillet til radighed for den samme offentlighed. Hvilke briller tager 
medieforskerne p& nar tv's kulturelle betydning skal belyses? Til slut giver ar- 
tiklen bud pa, hvordan analyser af tv-kulturer kan udvikles. 

Tv som kulturtyv 

De tre indledende citater har den kulturelle distinktion som rettesnor for dels en 
strategisk, en demokratisk og en elitax diskurs. Citaterne demonstrerer, at kultur 
er et spil om magt, hvor den gode og rigtige smag definerer sig selv ved at udpe- 
ge den darlige smag. Det er en vigtig pointe hos den franske sociolog Pierre 
Bourdieu, at differentieringen mellem forskellige kultur- og livsstilsprodukter 
foregar pi3 basis af et magtspil mellem de forskellige sociale klassers indlarte og 
situationsbestemte smagsstrategier - og ikke pa basis af iboende kvaliteter i pro- 
dukterne selv. Det surrealistiske maleri, som engang var nyt, chokerende og 
ubegribeligt for det brede publikum, mister vaxdi for den kulturelle elite, nar 
Freddie bliver et tillobsstykke: Distinktionsgevinsten forsvinder, og eliten m i  
opdyrke nye græsgange, som er ubetradt af et massepubliukum. 

Jeg har valgt de tre citater, fordi de reprEsenterer typiske diskurser i den kul- 
turelle offentlighed. Berlingske-annoncen fortæller os med befriende zrlighed, 
hvordan v i  bruger kulturprodukter i vor sociale rolleproduktion, Carsten Jensen 
optræder veloplagt som den sidste kultur-kritiker, og tv-udsendelsen beretter 
medlidende om socio-demografisk ulighed og kulturel udsultning. 

Er vi blevet klogere pa tv's kulturelle betydning? Vi m8 konstatere, at cita- 
terne konstruerer en negativ modstilling af tv og kulturen: tv op t r~de r  som en 
ikke-kultur. Tv er bevidsthedsmassig stilstand, symptom dels pa kulturel man- 
gel og dels pa kulturelt forfald. Ogsa her rammer citateme centralt i den offentli- 
ge debat, hvor tv ofte op t r~der  som en trussel mod det kulturelle kredsl~b. 

Vi kan genfinde tv som ikke-kultur i struktureringen af den kulturelle offent- 
lighed~ arbejdsomrader. Aviserne har veluddannede journalistiske medarbejdere 
til at dzkke kulturomradet: BØger, teater, film og musik. Men tv-anmeldelsen 
falder normalt udenfor kulturstoffet. Den er som regel ganske praktisk placeret i 
naxheden af tv-programmerne, og den varetages oftest af journalister, som ikke 
har specielle faglige kvalifikationer indenfor tv-omradet. 

PA flere dagblade suppleres de daglige anmeldelser af ugentlige gasteanmel- 
dere fra forskellige sociale eller kulturelle sektorer i samfundet. De repmsente- 
rer bladets l ~ s e r e ,  men pudsigt nok er disse opinionsdanneres primaxe kvalifi- 
kation som oftest, at de ikke kan fordrage tv. Tv-anmelderne har ofte selv sarn- 
me problem, og i kombination med den manglende faglige viden bliver tv-an- 
meldelsens stil og indhold ofte til en minikronik over anmelderens personlige 
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holdning til dette eller hint enme, som blev ber0r-t i et af garsdagens program- 
mer. En serios analyse af programmernes form, indhold og funktion far vi kun 
fra de fa kompetente anmeldere. Derfor kan amleldelseme alt for sjaeldent bru- 
ges som radgivning eller rettesnor for bladets lzsere. 

Ved specielle lejligheder oph~jes tv imidlertid til kultur. Det sker i forbindel- 
se med tv-teater, -ballet eller -film, som behandles p2 kultursiderne af kultur- 
medarbejderne, som har forstand p2 teater, musik eller film, men ikke n~dven- 
digvis p2 tv. Det samme g0r sig gældende, nar mhedsbladet Levende Billeder i 
december 1990 behandler tv-serien Twin  Peaks under overskriften ~Velvet Blu- 
es«. Endelig en rigtig filminstruktor, der laver tv-serie. 

Både aviserne og ugebladene fungerer som en slags parasitter på tv-rnediet. Ugebladene 
omtaler programmer, måler popularitet, og giver artikler om tv-personlighedernes fa+ 
den i det private og offentlige liv. Her spiller Ole Thisted og Monica Ritterband villigt op 
til Billed Bladets fotografer. 

Aviserne giver baggrundsartikler pA de aktuelle journalistiske emner, som tv i 
h@j grad sztter dagsordenen for. Det vzre sig de dagsaktuelle nyheder og ikke 
mindst de dybdeborende aktualitetsudsendelser, der som regel foromtales og ef- 
terbehandles efter alle kunstens regler. Det er normalt journalisten p i  det aktuel- 
le stofomrade, der behandler det aktualiserede emne.  Kun i sjzldne tilfzlde be- 
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handles programmets kvaliteter som tv-program. 
Gennem analysen af de tre diskurser har jeg sogt at vise, hvordan de kultu- 

relle debattorer og meningsdannere, nar det kommer til tv, v ~ l g e r  distiktionen 
fremfor diskussionen. Jeg har ligeledes diskuteret tv's forhold til kulturen udfra 
den betragtning, at offentligheden tenderer mod at definere tv som ikke-kultur. 
Jeg har postuleret, at alt dette sker i et socialt magtspil, hvor de kulturelle 
smagsdommere bruger tv-mediet som et negativt tegn. Den snzvre kulturopfat- 
telse, som stadig pmger rammerne for og indholdet i den offentlige debat, vil 
altsa udgramse tv fra det kulturelle. I citaterne fremstar tv ligefrem som en kul- 
turtyv, der stjzler tid og krzfter, som kunne vaxe brugt p8 samfundets legitime 
kulturelle tilbud. 

Hertil kan fejes, at tv-mediet ofte placeres i den samme tyvagtige rolle over- 
for biografen, avisen eller bogen: Tv anklages direkte eller indirekte for at stjzle 
publikumsgrundlag fra disse traditionelle medier. Tv er ogsa under anklage for 
at underminere de sociale systemer. Det kan gzlde selve familien og dens evne 
til at reproducere sig i hverdagen, eller det kan vzre  angst for bomenes eller de 
arbejdsloses isolation. Sidst men ikke mindst optrzder tv som en bevidstheds- 
mzssig trussel: Mediet kan fremme overfladetznkning og sansemaxsig hengi- 
velse p8 bekostning af det seriose rmonnement. Nar bolgerne gar hojt, kan tv pa 
denne konto blive en trussel mod selve den demokratiske styreform. 

Den kulturelle offentligheds forhold til tv er p8 én gang przget af pessimis- 
me og ambivalens. Tv bliver s t ad igv~k  betragtet som en negativ faktor, som in- 
vaderer andre kulturelle og sociale systemer. Mediehistorien viser, at den sam- 
me kulturpessimisme har gjort sig g ~ l d e n d e  for alle de populzre medier og gen- 
rer: Smudslitteraturen, filmen, tegneserien, radioen er alle blevet gjort til gen- 
stand for de intellektuelle opdrageres bekymring pA massepublikurnrnets vegne. 
Nar et nyt populzrt medium slar igennem, reagerer de kulturelle opdragere in- 
stinktmzssigt som en musling, der kniber skalleme t z t  sammen for at beskytte 
sit liv mod trusler udefra. Efter nogen tid abnes skallen p3 klem, det populme 
siver ind og bliver langsomt en del af muslingens eget kod og blod. Der er tale 
om en filtreringsproces, hvor den dominerende kultur indoptager det populzre, 
idet den h e r  sig at skelne kvalitetsmzssigt mellem de forskellige genrer. 

De dominerende krzfter i det kulturelle hegemoni finder vi bade indenfor 
kunst-institutionerne og indenfor undervisningssystemet i sin helhed. Den domi- 
nerende position opretholdes gennem disse institutioners monopolisering af den 
kulturelle distinktion. Nar nye medier opnar stor popularitet, bliver der imidler- 
tid skabt uorden i den kulturelle distinktions mekanik. Intsitutionerne har ikke 
oparbejdet den nodvendige viden, som er grundlaget for at kunne opretholde 
monopol p3 at szette kulturelle forskelle. I denne fase af et nyt mediums udvik- 
ling opnar massepublikummet hurtigt en viden, som er ganske konkret knyttet 
til brugen af mediet. Det nye medium kommer dermed til at reprzsentere en 
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trussel mod den viden, som institutionerne lever af at formidle. 
Hvad tv-mediet angar, rna man sige, at filtreringsprocessen har varet meget 

langvarig. I og med at tv-systemet i Danmark er skabt efter en public service 
model, har ikke bare politikerne, men ogsa de kulturdannende institutioner haft 
stor indflydelse pa tv's opbygning og udvikling. Tv's personale blev i hoj grad 
rekrutteret fra de etablerede kulturinstitutioner, og mange forhabninger er blevet 
knyttet til mediets potentialer som dannelsesredskab. Udviklingen af tv's sprog 
og astetik blev fra f~ r s t e  f a d  lagt i hzndeme pA kulturpersonligheder, lzerere 
og journalister, som havde den boglige dannelse - det talte og skrevne sprog - 
med i deres kulturelle bagage. Eksperterne i det visuelle sprog - filmmagerne - 
kom slet ikke til fadet i samme omfang. 

Denne historie horer med, når tv's placering i det kulturelle hegemoni skal 
bestemmes. Her gemmer sig institutionemes ambivalente forhold til mediet. Of- 
fentlighedens diskurser skriver sig ofte ind i en forjialdsrnyte, som bygger pa fo- 
restillingen om tv som damelsesredskab: Nar tv ikke er kunst, ma det vzre op- 
lysning og benytte sig af pzedagogiske redskaber. Problemet med denne forestil- 
ling er i fonte omgang, at den ikke i sig selv kan forlose de Ønsker og behov, 
som en stor del af befolkningen soger tilfredsstillet gennem tv-brugen. Forestil- 
lingen modsiger den viden, som tv-publikummet har erhvervet sig gennem den 
konkrete brug af mediet: At tv tilfredsstiller en variation af sociale, kulturelle og 
psykologiske behov for familien og for den enkelte. I anden omgang er proble- 
met med dannelsesforestillingen, at den forudszetter en konsensus om kulturel 
normativitet, om hvilke livsformer, der er mest vardifulde. I sidste instans hand- 
ler det selvf~lgelig om konsensus om malet med dannelsen. En sadan konsensus 
forudszetter en s t a k  traditionsbundet enhedskultur, hvor institutionemes magt 
ikke er anfzegtet af ungdoms- og subkulturer eller af lokale, egnsmzessige eller 
for den sags skyld transnationale kulturelle identitetsfom~er. 

Det sidste problem, jeg vil tage op i forbindelse med dannelsesforestillingen, 
er den indgroede og ofte implicitte modstilling af skriftsproget og det visuelle 
sprog. Den skriftlige kultur er traditionelt grundlaget for hele undervisningssy- 
stemet og for store dele af det kulturelle system som sadan. De visuelle mediers 
succes og publikums konkrete viden om disse medier har udgjort - og udgor til 
stadighed - en trussel mod institutionernes viden og virke, og disse medier ind- 
optages kun langsomt i undervisningssystemet. Dannelse hznger stadig ulose- 
ligt sammen med de skriftlige medier og lzsningens erkendelsesprocesser. Det 
visuelle sprog behandles med mistro, med mindre det indgar i deciderede kunst- 
neriske sammenhange, hvor der forlzengst er etableret en institutionel viden. De 
dominerende krzefter i det kulturelle hegemoni har altsa et ambivalent forhold til 
selve tv's udtryksfom~. Det visuelle sprog betragtes som et stzrkt og 
skrzmmende rnanipulativt instrument, der taler til folelserne pa bekostning af 
fornuften. Denne klassiske modsatning mellem folelse og fornuft er den grund- 
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lzggende parameter for de ovrige modsztninger, som tv skrives ind i, hvor op- 
levelse stilles overfor forstaelse, sansning overfor erkendelse og ikke mindst un- 
derholdning overfor oplysning. 

At tv's auditive og visuelle sprog taler til flere sanser pA én gang bliver som 
oftest betragtet som et problem, idet tv implicit sammenlignes med de skrift- 
sproglige medier: Abstraktionsprocessen i forbindelse med indre billeddannelse 
og muligheden for at 'bladre tilbage' eksisterer ikke ved tv. Men hvis vi sam- 
menligner med filmen eller med interpersonel kommunikation gor det samme 
forhold sig gzldende her. Perspektivet pA tv's udtryksform mA altsA nodvendig- 
vis skifte alt efter hvilke medier og kommunikationsformer, mediet vurderes i 
forhold til. 

Jeg har forsogt at tage temperaturen pA tv's placering i det kulturelle hege- 
moni. Den kulturelle offentlighed og institutionerne har et ambivalent forhold til 
tv, der som oftest spiller en negativ rolle i den kulturelle tegnsztning. Jeg har set 
det kulturelle hegemoni som et magtspil, hvor den dominerende kultur gennem- 
sztter sine vzrdier gennem institutionemes kulturelle videns-monopol. Jeg har 
indirekte pAvist, at tv-mediet er vzvet ind i den kulturelle distinktions fordoms- 
fulde normativiteter, og at tv pA denne konto kommer til at spille rollen som kul- 
turtyv i en forfaldshistorie. 

At tv skulle have en negativ effekt pA det ovnge kultur-liv, er en af de mest 
sejlivede myter i forfaldshistonen. Myten er spundet om den forestilling, at fa- 
miliens tv-forbrug zder den tid, som kunne vzre bmgt pA andre og mere legiti- 
me kulturelle tilbud. NedenstAende citat g0r op med denne automatiske kultur- 
pessimisme. Citatet er taget fra sammenfatningen pA Socialforskningsinstituttets 
undersogelse af den danske befolknings fritidsinteresser og kulturforbnig op- 
gjort i Arene 1965, 1975 og 1987. 

»Siden 1964, hvor Socialforskningsinstituttet forste gang undersogte be- 
folkningens fritidsaktiviteter, er det blevet mere end dobbelt sA stor en 
andel af befolkningen, der har vzret i teater inden for det sidste halve Ar. 
Andelen, der spiller eller synger selv, er steget fra 15 pct. til 25 pct. An- 
delen, der har vzret til klassiske koncert indenfor det sidste halve Ar, er 
oget fra 3 pct. til 12 pct. Andelen, der har vzret pA kunstudstilling, er ste- 
get fra 17 pct. til 25 pct. Biografbesoget er faldet dramatisk, men takket 
vzre tv, video osv. sA praktisk taget alle danskere jzvnligt en spillefilm i 
1987. En lidt mindre andel læser avis dagligt. Men til gengæld er der fle- 
re, som læser mere end én avis dagligt. Andelen, der læser boger har kun 
vzeret svagt stigende, men lzsning af fagboger er vokset stzrkt. I 1964 
var det en fjerdedel af befolkningen, der kom pA folkebibliotekeme. I 
1987 er det nzsten 2 trediedele af de voksne danskere. Det kan på bag- 
grund af disse tal vare  svart at bevare pessimismen på kulturens vegne.« 
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(Fnedberg, 1989: 9-1 1). 

Vi kan diskutere det klassiske normative grundlag for citatets kultur-vurde- 
ring, men det faktum, at flere mennesker bruger flere kulturelle tilbud, er svært 
at komme udenom. At uddannelsesniveauet er blevet hævet voldsomt i lobet af 
de sidste 25 Ar, er den vigtigste forklaring pA befolkningens sterre aktivitet pA 
fritidsomradet. Men mon ikke tv ogsil har spillet en rolle? En vigtig forudsæt- 
ning for, at publikum opdyrker nye kulturelle tilbud, er viden om genrerne og 
institutionerne. Gennem sin visuelle form giver tv et kendskab - ikke bare til 
medier og genrer, men til institutionerne og deres omgangsformer. Jeg mener 
silledes, at tv har haft en enorm betydning for op~velse  af en 'kulturel dannelse' 
i nye befokningsgmpper. Det pudsige er, at den dominerende kultur helst ikke 
vil kendes ved denne 'demokratisenngs-succesY, men holder stædigt fast i den 
pessimistiske forfaldshistorie. 

Efterfpilgende skal vi se, hvilken viden medieforskningen har stillet til ridig- 
hed for offentligheden. Har medieforskerne ogsA valgt at sætte kikkerten for det 
blinde Øje, hvad angir tv og kulturen? Hviike sp~rgsmi l  har man stillet om tv - 
til hvem - og pA hvis vegne? Den danske medieforskning har en relativt kort, 
men kompleks historie. Jeg vil ikke foretage en systematisk beskrivelse af denne 
historie, men plukke nogle eksempler ud, som belyser, hvordan analysen af tv 
har udviklet sig i Danmark. I lebet af 80'erne har kulturanalysen markeret sig 
stærkt p i  ideologi- og samfundskntikkens bekostning. Selve forestillingen om at 
der findes en tvkultur, som er noget andet og mere end tv's pilvirkning af den 
eksisterende kultur, forudsætter et andet og bredere kulturbegreb, som resten af 
artiklen tegner et omrids af. 

Massekultur eller mediekultur 

Mine eksempler fra den kulturelle offentligheds diskurs er sporadiske, men 
ganske dækkende for den position som tv indtager i det kulturelle hegemoni. 
Der er en tendens til, at alverdens dirligdomme kan tilskrives tv, som bruges for 
meget: Bom har svært ved at koncentrere sig i skolen - de kræver underholdning 
i form af ldeas per Minute som i musik-videoerne - eller de er trætte og ugideli- 
ge, fordi de sidder og hænger foran kassen til langt ud pA aftenen. Andre darlig- 
domme tilskrives tv, som bmges forkert - til at se programtyper eller videoer, 
som udæsker vold, drab og samfundsmæssigt u~nske t  aggression i al alminde- 
lighed. 

I modsætning til den amerikanske og den Øvrige nordiske medieforskning 
har disse umiddelbare sammenkædninger af mediebmg og -indhold med kon- 
krete adfærdsfænomener ikke spillet den store rolle i den danske medieforsk- 
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ning, men de trives som sagt i bedste velgaende i offentligheden. Man kan sige, 
at de i den offentlige diskussion ofte udgor det 'lette' svar p2 komplekse sam- 
fundsmæssige og institutionelle problemer. 

Tv som ideologisk form 

Den danske medieforskning har sine rodder dels i tekst- og litteraturvidenskaben 
og dels i den kritiske tyske samfunds- og bevidsthedsteori, som Horkheirner og 
Adomo udformede den i lyset af erfaringerne dels med den nazistiske propagan- 
da i 30'emes Tyskland og dels med den blomstrende amerikanske kulturindustri 
i 40'eme. Mediekritikken fokuserer pa, hvorledes det kulturelle underlægges 
markedet og antager vareform. Produktionen indrettes n ~ j e  efter massepubli- 
kummets statistisk aflzselige psykologiske og sociale behov. Produkterne tager 
form af stereotype og konforme indholds- og fortællem~nstre, som altid ind- 
prenter den samme samfundsmzessige norm i publikums bevidsthed. Det handler 
ikke om direkte adfærdsmanipulation, men om indovelse af mere subtile sanse- 
og bevidsthedsformer, som sætter en snæver ramme for, hvordan det enkelte in- 
divid kan erfare sig selv. 

Nar denne tankemiide krydres med teori om den borgerlige offentligheds 
funktionsopsplitning af samfunds- og hverdagslivet, og denne opdelings konse- 
kvenser for repræsentationen af 'marginale' gmppers (arbejderklassen og kvin- 
demes) erfaringsunivers, far vi gmndlaget for 70'emes indholds- og institutions- 
kritiske analyser af forskellige medieformer og -genrer. Man kan sige, at miilet 
med medieforskningen i denne fase er at bedrive samfundskritik, midlet er den 
strukturalistiske tekst- og sproganalyse evt. krydret med psykoanalyse. Tanke- 
maden er typisk for den tyske oplysnings- og socialisationskritik, hvor medierne 
spiller rollen som samfundsmzssige agenturer, der intervenerer og eksproprierer 
publikums bevidsthed og fantasi. Modtagerne er passive ofre i dette spil, hvor 
'oprindelige7 kulturelle, sociale og psykologiske vadier  kgges Øde. 

Morten Giersings store TV i USA fremstar som kronen p2 værket set i den 
danske sammenhæng. Her sammenbindes unders~gelsen af ejerforhold i det 
amerikanske mediesystem med tv-stationemes afhængighed af markedet og re- 
klamens direkte indflydelse bade p3 sendeflade og programindhold. Den eksem- 
plariske analyse af tv-serien McCloud dokumenterer, hvorledes de enkelte serie- 
afsnit er nØje konstrueret efter reklamens urværk, som tillader reklame hvert 
l0'ende minut. Desuden viser analysen, hvorledes McCloud evner at tale ind i, 
mediere og skinlese aktuelle samfundsmæssige og socialpsykologiske konflik- 
ter. 

Tv-serier er nemlig en alvorlig sag, siges det i bogen Underholdning i TV fra 
1981, hvor underholdning defineres som lystfyldt nærvær. Nærvaxet betyder, at 
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udsendelsen skal vzre vedkommende. Lystfylden, at den ikke mA komme for 
t z t  pa. Underholdningen ber~re r  publikums folelser og problemer, men den mA 
ikke krzve personlig bearbejdning fra seeren. Underholdningen i tv er altsa ikke 
begrznset til de specifikt underholdende genrer; der er underholdende elementer 
i de fleste genrer - ogsa i tv-avisen, som i sin repetitive og dynamiske form har 
mange lighedspunkter med tv-serierne. Underholdning er adspredelse, der bru- 
ges som et vaben mod kedsomhed og ulyst i hverdagslivet. I underholdningen 
sØger vi fantasiens erstatningsbilleder for realitetens tvang. Behovet for under- 
holdning stiger i takt med psykisk elendighed og utilfredsstillende livsvilkar, og 
Freud tages til indtzgt for bemzrkningen, at lykkelige mennesker »fantaserer 
ikke« (:47). Ved at j z v n f ~ r e  tv med underholdning og modstille adspredelse 
med erkendelse bliver tv sat godt og grundigt pa plads i det kulturelle hegemoni. 

Set i bakspejlet reprzsenterer bogen Underholdning i TV afslutningen pa en 
epoke i den nationale medieforskning. En epoke, hvor medieforskningen etable- 
rede sig som en kritisk humanistisk disciplin. Der var konsensus - ikke bare om 
de overordnede malsztninger for massekommunikationsforsknirzgen, men i h ~ j  
grad ogsa om, hvilke sporgsmal man ikke skulle stille sig selv - og publikim: 

»I temasektionen gores der ikke ret meget ud af seernes betydning for, 
om udsendelsen med rette kan kaldes underholdning. Det skyldes, at det i 
vid udstrzkning er et individuelt problem, hvordan seeren bruger tv- 
skzrmen. Og sadanne individuelle reaktioner kan vi ikke beskrive i den- 
ne sammenhzng. Men den vigtigste grund til at seerne holdes i baggrun- 
den er, at vi alle i vores kulturelle opdragelse bliver »tranet« til at opfatte 
bestemte stil- og indholdselementer som underholdning.« (:l 1) 

Gennem denne udgrznsning af seernes »individuelle« reaktionsmader kon- 
stitueres publikum som en abstrakt masse, hvis behov og forstaelsesformer di- 
rekte eller indirekte kan Izses ud af tekstens kodesystemer, som hviler p i  og op- 
fattes pa baggrund af vores kulturelle opdragelse. Tekstanalyserne afdzkker 
strukturen og de latente betydningsindhold i denne opdragelse, og citatet peger 
med sit ordvalg direkte pa den klassiske semiologis begrebsapparatur og tolk- 
ningsmetoder. Interessen for den kulturelle opdragelse erstatter i bogen den 
stzrkt deterministiske ideologikritik. Det er et tegn pA, at den engelske medie- 
og kulturanalyse vinder fodfzste i den danske medieforskning i de tidlige 
80'ere. Fiske og Hartleys Reading Television fra 1978 (dansk udgave i 1961 
Fjernsynets Sprog) taler saledes udramatisk om fjernsynet som den moderne 
skjald, der i mundtlige former beretter om og fortolker virkeligheden for os. 
Skjalden har altid mattet tale pa de givne magthaveres przmisser, men der er 
ogsa plads til det groteske og karnevallet. 

Stuart Hall taler i sin klassiske artikel »Encoding/decoding« om tv's stzrke 
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fundament i den herskende ideologi. Samtidig abner Hall imidlertid for en bred- 
spektret opfattelse af tv's betydning set i et kulturelt perspektiv. Tv taler i den 
dominerende diskurs og den ideologiske optik, som den herskende klasse fore- 
trzkker at anskue samfundet igennem. Den kulturelle betydning og publikums 
meningsdannelse er imidlertid ikke givet i og med tekstemes foretrukne betyd- 
ningsstrukturer. I receptionen gor modtageren brug af sine sociokulturelle erfa- 
ringer og fortolkningssystemer, som kan undsige eller modsige de foretrukne 
betydninger i teksten. Det sociale og kulturelle hegemoni er dynamisk: Konflik- 
ter mellem samfundets forskellige klasser og subkulturer konstituerer hegemoni- 
et som en kampplads - ikke bare mellem sociale interesser, men mellem kultu- 
relle betydningers fortolkningsfigurer. Og her spiller tv - selvfolgelig - en vigtig 
rolle, bade hvad angiir fakta og fiktion. Tankemiiden er typisk for de seneste 20 
firs kritiske, men ikke deterministiske engelske medie- og kulturforskning, som 
p2 denne made reflekterer det engelske samfunds traditionelt stzrke klassebe- 
vidsthed og subkulturer. 

Tv og den danske kultur 

Mange af medieforskeme, som i lpbet af 70'eme havde etableret sig lunt og 
godt i et kritisk humanistisk miljo, blev i 80'eme draget ind i de politiske beslut- 
ningsprocesser, der skulle bane vejen for bruddet med DR's monopol. Det elek- 
troniske mediefelt blev uigenkaldeligt et Økonomisk ekspansionsomrade bade 
produktions- og markedsmzssigt, og public service tv blev for forste gang stillet 
i en konkurrencesituation. 

I 80'emes mediepolitiske diskussion kom tv's betydning for kulturen til at 
spille en vzsentlig rolle. Bade de udenlandske kanaler og kommercialiseringen 
af tv-produktionen optradte som en trussel mod vor nationale egenart. Parolen 
blev mere egenproduktion: Dansk tv til danskere - for kulturens skyld. 

Den amerikanske medieimperialisme blev let rekonstrueret som et skrzm- 
mebillede, men det var og er ulige meget vanskeligere at opbygge et solidt bille- 
de af det, vi selv er som nation og kultur. Og det skulle vise sig mindst lige s i  
problematisk at montere tv ind i denne noget svzvende forestilling om en nario- 
nul enhedskultur. Peter Larsen forsomte ikke lejligheden til at ironisere over me- 
dieforskemes hamskifte: 

»Folk som i 70'eme havde kastet deres egne kulturelle erfaringer ind i 
diskussionen om frigorende zstetik og som uden at blinke kunne skrive 
under p2 Brechts spidse maxime: nikke knytte an til det gode gamle, men 
til det darlige nye«, stod nu frem, klzdt i vadmel, og talte med belagt 
tunge for det gode gammeldags danske, mod det onde, nye udenlands- 
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ke.« (Larsen, 1987: 18) 

Nok s i  interessant er det, at kritikken af den offentligt retslige tv-institution 
forstummer hurtigt i 80'erne. Medieforskningen formiede ikke i tide at forlose 
ideologikritikken, s3 den kunne formidle den folkelige utilfredshed med sprog 
og stil i det offici~se, autoritære og selvh~jtidelige monopol. 

Det blev i stedet industriens og borgerlige kræfters tro pA markedets velsig- 
nelser, som kom til at formidle behovet for forandring. I forste omgang i form af 
video-markedets opblomstring i begyndelsen af 80'eme, hvor det stærkeste 
salgsargument var frihed for det historisk og institutionelt betingede kulturelle 
formynderskab, som DR repræsenterede. Forestilliigen om mere dansk tv som 
modvægt til det internationale udbud kunne slet ikke forlose utilfredse seeres 
Ønsker om mere og ikke mindst mere professionel tv-underholdning - bide p i  
det tekniske og p i  det indholdsmæssige niveau. Den (transnationale) kommerci- 
elle tv-produktion er p i  godt og ondt underlagt markedets styring. Man mA til 
enhver tid sØge at opni kontakt til og fastholde s i  stort et publikum som muligt i 
s3 lang tid som muligt. Markedsstyringen stiller krav om professionalisme, som 
kan leveres p i  baggrund af stort kapitalgrundlag. Samtidig ligger der konstant et 
krav om fornyelse, hvis seerne skal fastholdes. Denne indbyggede innovations- 
kraft betyder, at tv-produkterne m i  vzre p i  æstetisk og indholdsmæssig om- 
gangsh~jde med moderniseringsprocesserne i de dominerende vestlige kultu- 
rer. 

Vi m i  derimod erkende, at dansk film og tv-fiktion har en altmodisch og til- 
bageskuende karakter. Tænk bare p i  vore storste successer Pelle Erobreren, 
Babettes Gestebud, store tv-produktioner som Matador eiler det sidste skud p i  
stammen: Filmatiseringen af Blichers Hosekramleren Cecilia sendt p i  DR 1 .l .  
1991 instrueret af Hans Chr. NØrregaard. Produktionen tog form af en teaterop- 
satning med gode skuespilspræstationer, hvor udnyttelsen af det visuelle sprog 
begrænsede sig til tunge symbolske landskabsbilleder. Figurerne kom aldrig til 
live i scenografien, som i kameraets totaler blev fastholdt som kulisser for en 
optræden. Det stærke psykologiske drama kæmpede en indædt kamp mod til- 
skuerens fornemmelse af at være offer for den moderne museumspædagogiks 
levendeg~relse af hosebinderi, brodbagning og oldrikning af meget store trz- 
krus. 

Ib Bondebjergs og Gunhild Aggers artikler i denne antologi beskriver udvik- 
lingen i den danske tv-fiktion noje og nuanceret. Jeg vil blot tillade mig at kon- 
statere, at dansk tv-fiktion p i  trods af forfatterkurser og udviklingsarbejde ikke 
har formiet at indlose forventningerne hverken til et nutidigt formsprog eller til 
behandling af aktuelle psykologiske, sociale og kulturelle problemstillinger. 
Disse faktorer bevirker, at det er farligt - og meget begrænsende - at anskue tv- 
mediets kulturelle funktioner udfra et snzvet nationalt og idealistisk perspektiv. 
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Der er knyttet en rzkke kulturelle, zstetiske og sansemaessige erfaringsfor- 
mer til de sen- eller postmoderne samfund, og den danske egenproduktion taler 
kun i meget lille udstraekning til og med disse erfaringer. Det gode gamle histo- 
riske eller psykologiske drama, realismen, den langsomme klipperytme lever et 
stille liv i fjernsynets brogede sendeflader. Mere patrzngende er den nye 
(post)moderne zstetik, hvis diskurs er przget af musikvideoens og reklamens 
koncentrerede montage og effektive visuelle udtryksform. 

De to forskellige tv-sprog aktiverer forskellige perceptions-, fascinations- og 
bevidsthedsformer, som eksisterer side om side - i det enkelte individ og i sen- 
modemitetens kulturelle turbulens. Det nzre, det lokale, det historiske spiller en 
vzsentlig rolle for en national tv-produktion. Det er samtidig erfaringsformer, 
som den transnationale programindustri ikke har rad til at dyrke, fordi den mA 
sigte pA det, som er fzlles for sA stort et publikum som muligt. 

Denne arbejdsdeling mellem det nationale og det transnationale tv-udbud er 
betinget af tv-institutionemes forskellige historie, organisation og Økonomi, men 
i h ~ j  grad ogsA af de smA nationers begrznsede sprogomrAder og publikums re- 
lative ensartethed, nar vi sammenligner med USA og England. Et tv-produkt, 
som rammer centrale fzlles fantasier, Ønsker og behov i det multikulturelle ame- 
rikanske samfund har nzrmest indbyggede afsztningsmuligheder pA det intema- 
tionale marked. 

Brecht talte om, at man ikke skal knytte an til det gode gamle, men til det 
dArlige nye. Overf~rt pA dansk tv-fiktion betyder Brechts maxime, at mulighe- 
derne i det moderne tv-sprog mA afpr~ves og udnyttes, hvis produktionen ikke 
pA Izngere sigt skal ende pA et kultursociologisk mental-museum. Indtil videre 
er det danske publikum ejensynligt tilfreds med de forogede valgmuligheder, 
som har betydet mere angloamerikansk fiktion - bade i form af serier, tv-film og 
biograf-film, der som regel holder, hvad de lover. 

Forskningens tegnscetning 

En pejling pA tegn-sztningen og diskurserne i 80'emes danske medieforskning 
viser, hvordan kulturanalysen trznger sig pA. Underholdning i W lanceres i 
1981 som ferste bog i en skriftserie fra Sammenslutningen af Medieforskere i 
Danmark (SMID). Skriftseriens navn er: Dansk Massekommunikationsforsk- 
ning. Andet bind kom aldrig! I stedet begyndte SMID samme Ar at udgive 
tidsskriftet Massekultur og Medier. Nar terminologien pA et forskningsomrAdes 
centrale udgivelser svinger i I ~ b e t  af et Ar, er der ikke blot tale om et mode- eller 
afsætningsfznomen, men mere fundamentale interesseforskydninger. 

Massekommunikationsforskningen har massemedierne som sin centrale gen- 
stand. Kommunikationen foregar envejs - fra en afsenderinstitution, gennem et 
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distributionsnet til de enkelte individer, som tilsammen u d g ~ r  et udifferentieret 
massepublikum. Begrebet har sin oprindelse i sociologien, og det internationale 
medieforskningssamfund har anvendt begrebet til at afgranse sit genstandsfelt, 
hvor massemediernes betydning pa et samfundsmzssigt makro-niveau står cen- 
tralt. Mediernes kulturelle betydning lader sig derimod kun skzvt indfange i den 
sociologiske optiks klassiske lineære kornrnunikationsopfattelse. Massekultur og 
Medier tilnærmer sig en losning pa at lose dette problem: 

»Navnet vil maske klinge lovlig humanistisk i manges Øren, men lad os 
med det samme understrege, at tidsskriftet er abent for alle de enkeltfag- 
lige traditioner og metodiske synspunkter pa massekommunikations- 
forskningen, som rummes i SMID og omegn.« 

Citatet er taget fra redaktionens przsentation af tidsskriftet, og det viser et 
forsog pa at tale eventuelt utilfredse samfundsfaglige forskergrupper til rette. 
Det »lovlig humanistiske« ligger i, at kulturen inddrages direkte i tidsskriftets ti- 
tel. 

Begrebet massekultur leder dog tilbage til den klassiske sociologiske defini- 
tion af et massepublikum, som er opstaet i og med de vestlige samfunds stigen- 
de urbanisering og opsplitning i forskellige livssfzrer, hvor et stort kobedygtigt 
publikum anvender fritiden til forbrug af kulturelle produkter. Samtidig leder 
begrebet frem mod en forstaelse af, at medierne tilbyder publikum kulturelle 
identiteter som erstatning for de identitetsformer, der er gaet tabt i modernise- 
ringsprocesserne. 

I midten af 80'eme skifter terminologien igen: Mediekultur er indtil videre 
sidste skud p i  stammen. Forestillingen om, at medierne konstmerer entydige 
skabeloner for massens kulturelle identitetsdannelse, er forladt til fordel for en 
langt mere pluralistisk forstaelse af medierne, kommunikationen og ikke mindst 
publikum. Mediekultur begrænser sig ikke til massekommunikationen - det har 
bl.a. betydet, at computermedierne kan inddrages som en naturlig del af medie- 
forskningens genstandsfelt. 

Bade computeren, den moderne tv-æstetik og ikke mindst receptionsforsk- 
ningen har undermineret bade den klassiske massekommunikationsforst~else og 
den klassiske stmkturalistiske tekstanalyse - indefra. Computermedierne stiller 
sporgsmal til selve tekstbegrebet, den moderne tv-æstetik stiller sp~rgsmal til 
genrerne og deres kulturelle konventioner, og receptionsforskerne stiller sporgs- 
mal til publikum. Mediekultur Abner for en dialog og en proces, hvor vi ikke kan 
fastlægge en endegyldig betydning. Kulturel mening tager form i tekstens sam- 
spil med modtageren, og p i  tv-fronten bliver det stadig tydeligere, at selv teks- 
terne 'taler sammen' i komplicerede intertekstuelle referencer, som igen 'taler 
med' forskellige lag i recipientens tv-kulturelle opdragelse og erfaring. 
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Tv-kultur - hvad er det? 

I 1981 matte humanisterne ga om kulturbegrebet som katten om den varme 
grod. I dag er kultur nzrmest en mærkevare for mange typer af forskning: Virk- 
somheden, kvinden, den unge, kroppen, maden og sagar reklamen har sine for- 
skellige kulturer, og nar vi eksporterer grise sker det i et interkulturelt rum. 

Kultur er den mening og sammenhzng, som vi i fzllesskab tilskriver sprog 
og handlinger i bestemte kontekster. Kulturen er dynamisk, fordi vi producerer 
kultur, mens vi lever i den, og fordi vi i vores gebarden altid forholder os - irn- 
plicit eller eksplicit - til andre kulturer. Det enkelte individ er en mangfoldighed 
af kulturelle identitetsformer, som oven i kobet udkrystalliserer sig ganske for- 
skelligt i forskellige kontekster. 

Den kulturelle turbulens og frisættelse, som den tyske ungdoms- og sociali- 
sationsforsker Thomas Ziehe taler om, indebzrer, at en mangfoldighed af socia- 
le roller og kulturelle identiteter byder sig til - ikke bare for de unge, men s2 
sandelig ogsa for de Adre, der i annoncer for selvpensionering kan se, at livet 
som pensionist er andet og langt mere end livet uden et arbejde. Tv giver os mu- 
lighed for at snuse til mange forskellige roller - deres udovelse, æstetiske iscene- 
sættelse og ikke mindst deres konflikter og konsekvenser, som ikke altid er sa 
forudsigelige som i McCloud-seriens velmagtsdage. 

Tv-kulturen er et mangfoldigt tilbud, hvor modtageren kan orientere sig om 
magt- og konfliktsystemer, om l~sningsmuligheder og holdbarheden i forskelli- 
ge rollekonstellationer. Tv er totaliteten af programmer og programflader, hvis 
indhold kun lader sig gribe gennem modtagemes valg og fravalg. Valg, som er 
betinget af bestemte monstre i sogningen efter kulturel identitet. De mange sam- 
tidige tilbud, som et multi-kanal tv tilbyder, fordrer at forskningen forholder sig 
til de forskellige programflader, som forskellige seer-grupper konstruerer. Unge 
og gamle, h~jtuddannede og lavtuddannede bruger mediet s i  forskelligt, at vi 
ikke kan tale om én tv-kultur, der dzkker en række almene behov og konstruerer 
en fzlles identitet. 

De okonomiske, institutionelle, markedsmæssige og teknologiske rammer 
for tv har saledes forandret sig radikalt i lobet af 80'erne: Satellitkanaler, lokal 
tv, regionalt og landsdækkende TV2 fremfores i et stadig mere udbygget hybrid- 
net. Samtidig tages tv-skzrmen i anvendelse i forbindelse med video og compu- 
terspil. Fjernsynet er blevet et flertydigt fznomen - teknisk/distributionsmæs- 
sigt, ~konomisWinstitutionelt, geografisk/kulturelt. Vi kan ikke fixere en afsen- 
der p4 samme made som i DR's monopol, og vi kan endnu mindre fixere et 
samlet publikum i mangfoldigheden af programflader. 

Mangfoldigheden og valgmulighederne har betydet, at tv som kulturelt fæ- 
nomen er fragmenteret - ikke for den enkelte, som i h ~ j e r e  grad ma producere 
sin kulturelle identitet gennem valg og ikke mindst fravalg af programmer og 
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kanaler, men for medieforskeme og ikke mindst tv-institutionerne selv. Afhæn- 
gigheden af markedet har betydet, at seertallene spiller en stadig vigtigere rolle - 
ogsa for DR, der tvinges til at legitimere sin virksomhed p i  de kommercielle 
betingelser. Seer-profiler dyrkes lige s2 intenst som afsætnings~konomeme dyr- 
ker markedssegmenteringen, men seernes tv-forbmg set som konstruktion af 
forskellige m-kulturer er stadigvæk ganske uopdyrket i den danske medieforsk- 
ning. 

Analyser af m fokuserer pil de enkelte programmer og den kontrakt, som pro- 
grammet i sin genre fors0ger at skrive med et publikum. Analyser af tv tager 
pulsen pA kulturen, som den fremtræder i teksten. Analyser af tv-kultur tager 
pulsen pa publikum og det betydningsarbejde, som recipienten udfØrer, nar hun 
opfylder sin del af kontrakten. De to analyseformer er komplementcere, men 
80'emes danske medieforskning har polariseret positionerne til at være et 
sp0rgsmAl om indholdsanalysens eller den empiriske receptionsforsknings beret- 
tigelse. 

Opbrud 

Omdrejningspunktet i diskussionen om den empiriske receptionsforskning har 
været spØrgsmAlet om, hvad der er kulturel kvalitet for hvem. Kim Schr~der 
rejste sp~rgsmalet om kulturel kvalitet i dagbladet Information i december 1986, 
hvor han pointerede, at tv-serien Dollars har oplevelsesmæssige og kulturelle 
kvaliteter for sit publikum pA trods af, at de kulturelle smagsdommere p i  dette 
tidspunkt forlængst havde givet serien det r ~ d e  kort.' Diskussionen har været 
f0rt i medieforskningen lige siden. Af nedenstaende citat fremgiir det, i hvor h ~ j  
grad den tidligere konsensus om den kritiske medieforsknings malsætninger er 
blevet aflmt af konflikt: 

»Den empirisk-kvalitative receptionsforskning, der maske tydeligst frem- 
star som 80'ernes udfordring til det kritiske paradigme, og som pil mange 
mader er et humanistisk knæfald for positivismen, er kun ét aspekt blandt 
mange og kan ikke erstatte de receptions-aspekter, som knytter sig til bit- 
de det kultursociologiske perspektiv, det semiologiske perspektiv og det 
pykoanalytisk/socialpsykologiske perspektiv.« (Bondebjerg: 57) 

'Hvor er det kritiske, humanistiske perspektiv blevet af i den empiriske re- 
ceptionsforskning?' spØrger Ib Bondebjerg i 1988. Han mener at kunne iagttage, 
at den empiriske receptionsforskning unddrager sig kritikken af afsenderinstitu- 
tioneme samt tekstemes astetik og dybdepsykologiske pavirkningsm~nstre. 
Forskningens frig0relsesperspektiv synes erstattet af en solidaritet med seernes 
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umiddelbare interesser og de socio-kulturelle identiteter, som de enkelte recipi- 
enter producerer ind i teksteme. Denne generelle karakteristik af receptionsana- 
lysen er imidlertid ikke helt dzkkende, nar vi ser pA de konkrete empiriske pro- 
jekter, som er udfort i Danmark i lobet af 80'eme. Bade pA fakta- og fiktionsom- 
radet har unders~gelseme faktisk diskuteret afsenderproblematikken odeller 
den zstetiske problematik pA forskellige 

Det forholder sig snarere saledes, at debatten om kulturel kvalitet har været 
sA patrzngende, at den har overd~vet de 0vrige problemer og resultater i recep- 
tionsforskningen. Og af gode grunde naturligvis, fordi Kim Schroders kvalitets- 
begreb underminerer magtpositioner og vidensmonopoler i det dominerende 
kulturelle hegemoni og dets institutioner: Hvis tv's kulturelle kvalitet bedornmes 
pa publikums oplevelse og viden, hviiken rolle kan da restere for forsknings- og 
undervisningsinstitutioneme? 

Analyser af tv-kultur mil n~dvendigvis være Aben overfor den mangfoldighed 
af diskurser, der er p i  spil i tekstens mode med den konkrete modtager. Nar man 
arbejder empirisk med betydningsdannelse, er det bl.a. for at blive overrasket 
over, at teksten kan give en helt anden mening for recipienten end for én selv. 
At der kan være flere afkodninger af den samme tekst, er en uomgzngelig kon- 
statering for den empiriske receptionsforskning - og det gælder alle teksttyper. 

Den kulturelle opdragelse, som tilsiger os, at tv's tegn afkodes efter bestem- 
te monstre, rummer altsa kun en del af betydningsdannelsens semiotiske meka- 
nik. Teksten lzgger en række spor ud til modtageren - vi m2 g2 ud fra, at nogle 
af dem folges ganske automatisk i henhold til de arbitrzre konventioner, som er 
fundamentet for tv's sprog. Processen, hvor de forskellige tegn og koder skal 
stykkes sammen til en sammenhængende mening, kalder Umberto Eco for en 
semantisk afslØring (Eco, 1981 :14). Betydningsdamelsen finder sted, nar recipi- 
enten rekonstruerer tegnene som horende til bestemte diskurser og i en og sam- 
me proces reducerer kodernes betydningspotentide for at skabe den kombina- 
tion, som giver mest mulig mening i forhold til tekstens helhed og meningsmzs- 
sige kohærens. Eco fors~ger at rumme det dynamiske forhold, som mA eksistere 
i forholdet mellem tekst og 'lzser'. Hans model er grundlzggende receptionste- 
oretisk - modtagerens mulige gebærden er indskrevet i tekstens diskurser, som i 
sidste instans styres af tekstens udsigelsesstruktur. 

Tv-kultur-analyse - muligvis 

For en tv-kultur-analyse er Eco's teori imidlertid næppe tilstrækkelig - hvor nu- 
anceret og kompleks den matte være i sin beskrivelse af model-'l~serens' virk- 
somhed. Den semantiske afsloring synes at være en passende betegnelse for det 
forhold, som receptionsanalysen undersoger: Hvordan konkrete modtagere pro- 
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ducerer mening i medet med teksten. Betydningen dannes, nar tekstens og mod- 
tagerens diskurser medes i receptionen, skriver John Fiske i bogen Television 
Culture (:82-83). Analyser af tv-kultur fokuserer pa dette mode, og som en na- 
turlig konsekvens heraf m i  analyserne bade interessere sig for modtagerens og 
tekstens diskurser. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om separate diskurser 
med hver sin struktur og kontekst. 

Man kan kritisere Fiske's model for at være simpel og ligefrem problema- 
tisk, fordi den opererer med en forestilling om, at teksten eksisterer som betyd- 
ningssystem uafhængig af en »læser« - et receptionsteoretisk problem, som 
Eco's model har taget hojde for. Pa den anden side fremtvinger Fiske en reflek- 
sion over modtagerens diskurs og fortolkningsstrategier, som i forbindelse med 
stærkt skabeloniserede, konventionelle og redundante teksttyper kan tage form 
af >>fri brug« - at modtageren nægter at indgi i den modellæser-rolle, som teks- 
ten konstruerer. 

Tekstens diskurser er forankret i medie- og genresystememe, modtagemes 
diskurser i forskellige livsformer og socio-kulturelle identiteter. Nar vi opfatter 
tekster (og kommunikation generelt) forskelligt, skyldes det, at vi lever forskel- 
lige liv: Vi har hver vores idiosynkrasier, oplevelser og erfaringer, som kan af- 
sætte helt individuelle 'spasmer' i receptionen. Nar vi opfatter tekster (og kom- 
munikation generelt) ens, skyldes det, at vi lever i kulturelle fortolkningsfælles- 
skaber. Tekstenies aktivering af forskellige fortolkningsfællesskaber hos tv-pub- 
likummet - og hverken de personlige 'spasmer' eller de helt almene fælleskultu- 
relle betydningssystemer - u d g ~ r  for mig at se den storste udfordring i analysen 
af tv-kulturer i 90'eme. 

Denne bestemmelse af tv-kultur som forskellige kulturer bygger pil en række 
afgorende præmisser: Tv-mediet henvender sig principielt til alle, tv består af 
mange kanaler, som konstant kræver modtagerens valg, tv repræsenterer et sam- 
mensurium af genrer, som har deres oprindelse i andre medieformer og kulturel- 
le institutioner. Tv og tv-programmerne indgar i en kompleks symbiose med 
andre medier og medietekster - ugebladene er tv-blade, som lægger et ekstra- 
tekstuelt filter ind over tv's personligheder og historier. Tv bruges midt i hver- 
dagens andre aktiviteter - tv-seningen er ofte ukoncentreret, men den er ogsa so- 
cial, nar vi taler om programmet, mens vi ser. Disse inter- og ekstratekstuelle 
betydningslag konstituerer tilsammen et komplekst monster, som fyldes ud pa 
forskellig vis af forskellige grupper af seere. Medieforskningen er på vej til at 
kunne afdække den kulturelle del heraf. 

Noter 

1. Kim Schrder »Dollars og danskerne«, Information 19.12.1986 artiklen diskuterer 
Hans-J~rgen Nielsens kritik af tv-serien Dollars »Nok!«, Information 2.12.1986. 
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