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Oppsummering, hva handlet 1310 om?
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Audun Beyer

Hva 1310 handlet om - en oversikt

• Hvorfor ser medielandskapet ut som det gjør?
• Politikk

• Teknologi

• Økonomi

• Journalistikk

• Hvordan bruker vi mediene?
• Medienes sosiale rolle

• Barn, unge og medier

• Hvilke følger får bruken?
• Påvirker mediene, og hvordan?

• Medienes rolle i demokratiet
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Hvorfor ser medielandskapet ut som
det gjør?

• Medienes politiske rammer
• Mediepolitiske mål (demokrati, offentlighet, kultur, personvern,

beskyttelse av visse grupper, likeverdig tilbud til alle)

• Virkemidler for å nå målene (NRK, konsesjoner, støtte til presse og
film, regulering av eierskap og konkurranse, restriksjoner,
vannskille, selvregulering)

• Rammene påvirkes ...
• av økonomi (tar hensyn til krav fra industrien)

• av teknologi (digitaliseringen utfordrer i hvilken grad regler fortsatt
er relevante)

• av journalistikk (selvregulering vs statlig regulering)

Hvorfor ser medielandskapet ut som
det gjør?

• Medienes teknologiske rammer
• Digitalisering av fjernsyn og radio

• Flere kanaler
• Mot et individualisert tilbud?

• Nye digitale medier
• Webmedier
• Personlige medier

• Fører dette til et fragmentert medielandskap og dermed en
fragmentert offentlighet, evt flere offentligheter?

• Rammene påvirkes ...
• av økonomi (investeringer og satsninger)
• av politikk (regulering av portvakter, bakkenettet)
• av journalistikk (blogger, blir vi alle journalister?)
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Hvorfor ser medielandskapet ut som
det gjør?

• Medienes økonomiske rammer
• Eiere og investorer
• Medienes markeder har visse særtrekk (selger innhold til publikum

og publikum til annonsører)
• Economies of scale og scope

• Ekspansjonsstrategier
• Horisontal, vertikal, diagonal og transnasjonal integrasjon

• Rammene påvirkes ...
• av teknologi (digitalisering og fragmentering)
• av politikk (støtteordninger, konsesjoner, regelverk og lover)
• av journalistikk (salgbarhet og markedsorientering)

Hvorfor ser medielandskapet ut som
det gjør?

• Journalistikkens rolle
• Nyhetskriterier/verdier
• Forholdet mellom kilder og journalister
• Kildekritikk
• Dobbeltrolle - økonomi og journalistikk

• Påvirkes ...
• av teknologi (umiddelbarhet i onlinemedier)
• av politikk (pressestøtte, selvreguleringsmekanismer, konsesjoner)
• av økonomi (salgbarhet og markedsorientering)
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Endringer i bruk

• Fjernsynet som fellesmedium
• Konkurranse i fjernsynsmarkedet - fører til fragmentering og

oppsplitting av familielivet?

• Nye medier - panikk?
• Barn og unge skyves foran i argumentasjonen

• Nye bruksmønstre
• Økning i personlige medier - i tillegg til gamle medier
• Segmentering og spesialisering i innhold
• Nye former for interaksjon

• Oppdagelsen av hverdagslivet i studier av mediebruk

Studier av påvirkning
• Stimulus-respons
• Tostegshypotesen
• Diffusjonsforskning
• Bruksstudier
• Cultural studies
• Dagsorden, kultivasjon og taushetsspiral
• Resepsjonsforskning og etnografisk medieforskning
• Endringer i hvordan man ser på

• Publikum
• Mediet
• Innholdet/teksten/budskapet
• Påvirkningsprosessen
• Typer påvirkning - langsiktig/kortsiktig

• Utviklingen av studiet av påvirkning kan tydeliggjøres ved å se at man
etter hvert får et utvidet faglig perspektiv, et utvidet
påvirkningsbegrep, et utvidet metodearsenal og en endret
mediesituasjon
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Medienes rolle i demokratiet

• Liberal rettighetsteori/konkurransedemokrati
• Mediene som vaktbikkje og forvaltere av ytringsfrihet

• Ytringsfrihet er fravær av sensur (og næringsfrihet)

• Ideal om konkurranse på meningsmarkedet

• Offentlighetsteori/deliberativt demokrati
• Mediene som bærere av den offentlige samtale

• Arena for dialog mellom medborgere og myndigheter

• Fokus på kvalitet i samtalen

• Deltakelsesteori
• Mediene som arena for frigjøring

• Rett til å ytre seg, ikke bare frihet

• Desentralisering av produksjon

• Ofte sterk tro på ny teknologi

Eksamen

• Hjemmeeksamen 29. mai til 1. juni
• Leveres ut i ekspedisjonen og på nett klokka 10.00

• Det blir mulighet for å stille spørsmål om oppgaven i rom 207 fra
10.15-11.00, 29.mai
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Eksamen

Eksamen

• Skoleeksamen er 4. Juni - 4 timer fra 09.00, møt opp tidlig
da vel!

• http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT1310/v07/eksamen.xml
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Seminarene framover

• De to siste gangene er det fokus på eksamen

• Seminarlederne innleder om råd og vink til
akademisk skriving

• Dere gjennomgår oppgaver

• Prøver å lage disposisjoner, innledninger, etc.

• Vade mecum kan fås i resepsjonen på plan 4

Curran - tre poenger

• Revisionism eller revivalism?

• Forandringer i kommunikasjonssystemene svekker
moderne demokratier - Currans kritikk av Katz

• Currans reformulering av den radikale tradisjonen -
fokus på effekter på organisasjoner og publikum
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Revisionism or revivalism?

• Rekonseptualiseringen av et publikum som aktive
meningsskapere - Morleys studier sentrale

• Revisjonistene skaper et inntrykk av at
effekttradisjonene stort sett var dominert av ”a
hypodermic model of influence”  i hvert fall inntil U&G
kom på banen
• Noe av dette kjenner vi igjen fra grunnfagsfortellingen om medier

og påvirkning - Curran kaller dette for en karikatur av
kommunikasjonsforskningens historie

• Curran viser til flere studier som gir lignende innsikter som
resepsjonsforskning og etnografi allerede på slutten av 40-tallet

Revisionism or revivalism?
• To begrensninger i publikums autonomi i forhold til

medienes tekster
• Tekster er sjelden fullstendig ”åpne”

• Morleys begrep om strukturert polysemi

• ”denotative symbols in texts cue, (...) audience understandings in
certain preferred ways, even if these can be and sometimes are
rejected”

• Publikums plass i den sosiale strukturen bestemmer til en viss grad
hvilke diskurser de har tilgang på i prosessen med å tilegne seg
medietekster
• Om gruvearbeiderstreiken: ”there was a clear correspondence between

certain recurrent themes in television reporting of the strike and what
was understood, believed and remembered by many people (...) Thus,
the images and explanatory themes of television reporting of the
dispute were not drowned out by the diverse discourses that audiences
brought to their viewing”
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Currans kritikk av Katz’ argument

• Katz: ”changes in the communications order are
weakening the foundations of liberal democracy”
• ... fordi folk ikke lenger knyttes sammen via massefjernsynet

• ... fordi svekkelsen av PSB fører til mindre nyttig informasjon og
mer underholdning

• ... fordi de nasjonale identiteter svekkes som følge av en
separasjon av fjernsynssystemene og nasjonalstatene

• Curran sier dette får gjennomslag fordi ideene er så
vel etablerte, men vil vise at ingen av dem holder
vann i tilfellet UK

Currans kritikk av Katz’ argument

• Det britiske unntaket
• Ikke fragmentering - fem kanaler tar 89% av total seertid

• PSB ikke på retur - BBC fortsatt stor, i tillegg Channel 4, ITV og
Channel 5

• Ikke mindre informasjon - 30% og da er sport, kunst og
underholdning utenfor

• Det finnes også sterke kvoteregler for programmer fra EU som i
praksis blir en nasjonal kvote

• Myten om fragmentering
• De fleste ser på to-fire kanaler

• Mulig det er en sterk motvilje mot å betale for teve
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Currans kritikk av Katz’ argument

Currans kritikk av Katz’ argument
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Currans kritikk av Katz’ argument - hva
med Norge?

Blir fjernsyn dyrt?



12

Currans kritikk av Katz’ argument

• Myten om fragmentering (forts.)
• Men selv om motstanden mot å betale nok vil minske (det må den

jo nesten), vil de store fortsatt ha fordeler pga economies of scale

• Krise for PSB?
• Har Katz en sterkere sak her?

• Curran hevder PSB møter offensiv motstand i form av private
kanaler, og deregulering som de viktigste

• Curran innrømmer at det står dårlig til mange steder, men også at
det står sterkt i mange land fortsatt

• Begrepsforvirring - PSB er ikke lik PB, slik at en nedgang i
publikumstall for PB ikke betyr en nedgang for PSB

Currans kritikk av Katz’ argument

• Globaliseringsmyten
• Går teve fra å være nasjonalt til å være globalt?

• Det er ikke så enkelt som å si at det er nord-amerikansk dominans
og ferdig med det
• Dette gjelder nok i noen tilfeller, og i mer ekstremkommersielle kanaler

• Men folk liker fortsatt nasjonalt produsert innhold - også fiksjon
• Eksempel MTV-Europe

• Lisensfinansiering opprettholdes -  og EU opererer med
kvoteordninger

• Katz forenkler tendensene - kan vi trekke linjer til media events?
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En fornying av den radikale tradisjon

• Elleve faktorer som oppmuntrer mediene til å støtte
dominerende maktinteresser
• Statlig sensur i vid forstand
• Høye inngangskostnader
• Konsentrasjon av eierskap
• Corporate ownership
• Economies of scale fører til krav om å maksimere publikum
• Nisjemarkedene prioriterer publikum med ressurser
• Annonsering - DN
• PR øker
• Nyhetsverdier tenderer mot å dekke prestisjeinstitusjoner
• Dominerende verdier tas opp av journalistikken
• Dominerende diskurser - antikommunisme og krig mot terror

En fornying av den radikale tradisjon

• Motkrefter
• Kulturelle motkrefter - fagbevegelse

• Mer krefter til staten

• Medieregulering
• PSB, konsentrasjonsbegrensninger, selvregulering og offentlige institusjoner som

utdanner journalister

• Kildenes makt - etablering av organisasjoner som kan brukes som kilder og
kommentatorer

• Forbrukermakt

• Produsentmakt - mindre grupper kan etablere egne medieforetak
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Mediene og demokratiet - Currans forslag
til en modell

Mediene og demokratiet - Currans forslag
til en modell

• Civic media sector
• Politiske partier og sosiale bevegelser

• Partiaviser, nettsteder for sosiale bevegelser
• Subkulturer - Currans eksempel er gay eller lesbian magazines
• Fagforeningsblekker
• Denne sektoren er i trøbbel sier Curran

• Social market sector
• Her skal mangfold dyrkes

• Kvoter, eierskapsregulering, gode vilkår for minoritetsmedier, etc

• Professional media sector
• Offentlig finansiert, men frie tøyler
• Den mest uavhengige sektoren
• Journalists guided by truthseeking

• Private sector
• Få reguleringer annet enn generelle lover
• Skal serve popular pleasures

• Public service core
• Offentlig debatt om hvordan samfunnet skal drives
• Basert på den tyske og skandinaviske modellen


