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TV: Genre og kvalitet' 

TV-forskningen er ikke rig på analyser, der har genreteoretiske udgangspunk- 
ter. Dette afspejles i den enkle kendsgerning, at der findes meget få vzrker, 
som bzrer titler ?I la 'Television Genres' eller 'The Genres of Television', fak- 
tisk er der kun Brian Roses TV Genres' fra 1985 og Kaminsky og Mahans A- 
11zerica11 Television Genres3 fra 1986. 

Denne situation synes nu under forandring. Der udkommer stadig flere ana- 
lyser af Tv-programtyper med genreteoretisk udgangspunkt, f.eks. vzrker om 
soaps eller om sit-corns. Hertil kommer det vzld af analyser af forskellige pro- 
grammer, som tager kategoriseringen for et givet faktum, og som den naturlig- 
ste sag i verden analyserer f. eks. Dallas og Dynas0 som szbe-operaer eller 
en undergenre til lejligheden kaldt prime-time soaps. Mange analyser finder 
det ikke ulejligheden vzrd at diskutere, om en sådan rubricering er korrekt 
eller bare hensigtsmzssig. 

Den Øgede interesse for genreproblemer i forhold til TV-mediet kommer 
også til syne gennem den rzkke af antologier med analyser af TV, som er or- 
ganiseret efter, men ofte ikke reflekterer over selvsamme genreprincipper: 
Ann Kaplans Regarding Television4 fra 1983, David Marcs Dernocrutic Vis- 
tussfra 1984 og Hal Himmelsteins Television M~ltlz and the American Mind6 
fra 1984, for bare at nzvne nogle få eksempler. Den f ~ r s t e  - og meget indfly- 
delsesrige - bog på området er imidlertid ti år aldre, nemlig Horace New- 
combs TV: The Most Popular Art7 fra 1974. Det er ikke tilfzldigt, at genre- 
synsvinklen er koblet sammen med kunstsynsvinklen. Genresp~rgsmålet har 
lznge vzret set i sammenhzng ined den kunstneriske vzrdi, og denne Sår nu 
ny betoning i bestemmelsen npopular art«. 

Også i den nordiske inedieforskning breder interessen sig for genreanalyse 
i forhold til TV-mediet. Ekseinpler kunne vzre  Mediehcjndhogen8 og tidsskrif- 
tet Mecliekultur nr. 14,"om nelop har rnediegenrer som tema, begge publi- 
ceret i 1990. 

En sådan tendenszndring i TV-analysen giver anledning til en rzkke 
sp~rgsmA1. For det forste: Hvad er forklasingerne på genreanalysens opbloin- 
string på TV-området'? Og for det andet: Hvad kan genreanalyseil bi-uges til'? 
Et sp~rgsmål som uundgåeligt medf@rer selve kernespØrgsinålet: Hvad taler vi 
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egentlig om, når vi taler om genrer? Og hvad med TV-mediet i denne sam- 
menhzng? På de folgende sider tages disse sporgsmål op således, at det forst 
diskuteres, hvad baggrunden for genreanalysens renaissance kan vzre. Heref- 
ter folger en diskussion af selve genrebegrebet med udgangspunkt i udvalgte 
teoretikeres arbejde. Videre diskuteres TV-genrerne i et mere empirisk ly s ,  
ligesom der peges på en rzkke problemer, som en fornyet genreanalyse in; 
forholde sig til, hvis den skal vzre til nytte for forståelsen af TV-mediet. Ar- 
tiklen afsluttes med en droftelse af anvendelsen af kvalitetsbegreber i forhold 
til TV i almindelighed og TV-genreme i szrdeleshed. Nzi-vzrende artikel skal 
således forstås som et bidrag til diskussion og af en allerede 
etableret genrediskurs på TV-inediets oinråde og en tilsyneladende helt ny 
kvalitetsdiskussion. 

Genreanalysens renaissance 

Tendenscendringer af den nzvnte type lader sig nzppe forklare ved et enkelt 
forhold. Flere sammenfaldende omstzndigheder er medvirkende - omstzn- 
digheder, som dog enten har at gore med zndringer af forskningsobjektet eller 
med zndringer af selve forskningen. 

En vzsentlig baggrund for den fornyede interesse for genreproblemerne er 
utvivlsomt den zndring, som er sket med programudbudet. Gamle standard- 
formater synes at gå i oplosning, og nye programmer blander kortcne på nye 
måder: The Singiizg Detective, Moonlighting og Twin Pealzs cr dc obligatori- 
ske eksempler, for slet ikke at tale om Dallas og Dynasty. Aldrig har ordet 
genrebla~zding vzret så moderne som nu - n5r man altså lige bortser fra ro- 
mantikken! Genreblandingen, som romantikerne fejrede med henblik på op- 
losningen af de lige dårlige genrer, dyrkes nu af bl.a. postinoderne pluralisme- 
teori med henblik på opretholdelsen af genrerne som lige gode. I overensstem- 
inelse ined cyklisk genreteori skal også gcnreblandiilg vzre ct tegn p i  mediets 
inodeilhed: Fjernsynsmediet hzvdes at vzre blevet voksent. l ( '  

Dertil kommer, at de 'blandede programmer', som vi kender dein fra vort 
public service system, nu er om ikke aflost af så dog i stzrk konkurrence ined 
kommercielle satellitkanaler (eller programtilbud sammensat af kabelopera- 
torene), som sender inden for én genre. V i  har fået genre-lzanaler, ud fra hvil- 
ke vi nu selv kan sammenstykke en programflade: Filmkanaler (fiktion) (Filin- 
Net, Kanal 1000, TNT), dokumentarfilmkanaler (Discovery), nyhedskanaler 
(CNN ), sportskanaler (EuroSport), rockvideokanaler (MTV), bol-nekanaler 
(Chilclrens Ch~innel, Curtoon Networ-k), kulturkanaler, religionskanaler, por- 
nokanaler etc. Med r-emote-control'en cr man nu sin egen programdirektG1- og 
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