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Introduksjon til MEVIT1310

Informasjon om emnet,
undervisningsopplegg og seminarer

Forelesning om mediene, makt og
demokrati

24. januar 2007
Audun Beyer

Tre bolker

• Medienes struktur - fire forelesninger
– Audun Beyer

• Medienes journalistikk - fire forelesninger
– Audun Beyer

• Mediebruk, påvirkning og publikum
– Elisabeth Staksrud (stipendiat ved IMK) og Audun Beyer

Læringsopplegg

• Forelesninger
– Oversikt over pensum
– Det mest sentrale - dekker ikke alt

• Seminarer
– Frivillig - deltakelse forplikter
– Diskusjon av pensum, trening mot eksamen, akademisk skriving
– Både gruppearbeid og individuelt

• Egenstudier
– Lurt å danne kollokvier - gjerne med utgangspunkt i

seminargruppene
– Egen lesning av pensum, forberedelser både til seminarer og

forelesninger

Hvem svarer på hvilke spørsmål

• Faglige
– Emneansvarlig og faglærere på forelesning

– Seminarledere på seminarer

• Andre spørsmål
– Studiekonsulentene på IMK: studiekonsulent@media.uio.no

– Emneansvarlig: audun.beyer@media.uio.no
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Informasjon på nettet

• Emnesidene:
– Plan over forelesninger og seminarer (aktiviteter, oppgaver,

relevant pensum og lysark fra forelesninger)

– Pensum

– Beskjedfeltet

• Epost
– Eventuell annen informasjon sendes til studentmailkonto

• Det deles ikke ut info på papir
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Seminarene er på IMK

Eksamen

• Hjemmeeksamen - 29. mai - 1. juni

• Skoleeksamen (4 timer) - 4. juni

Mediene, makt og demokrati

MEVIT1310 24. januar 2007

Audun Beyer

Bolk1 - Medienes strukturer
• 24. januar: Mediene, makt og demokrati

• Syvertsen, Trine (2004), Mediemangfold, kap. 1
• Eide, Martin (red.), Til dagsorden!, kap. 1
• Skogerbø, Eli (1999), Normativ teori (i kompendium)
• Curran, James (2002), Media and Power, kap. 4 og 8

• 31. januar: Mediepolitikk
• Syvertsen, Trine (2004), Mediemangfold
• Curran, James (2002), Media and Power, kap. 7

• 7. februar: Medier og ny teknologi
• Williams, Raymond (1974/1999), The technology and the society (i kompendium)
• Syvertsen, Trine (2004), Mediemangfold, kap. 2, 8, og 9
• Doyle, Gillian (2002), Understanding media economics, kap. 8

• 14. februar: Medieøkonomi
• Doyle, Gillian (2002), Understanding media economics
• Curran, James (2002), Media and Power, kap. 6
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Hva slags makt har mediene?

•Makt og medier som 1310-analytisk prisme

•Strukturer - Bolk 1

•Mer om aktører - Bolk 2

•Makt ifht samfunnet, kulturen og individene - Bolk 3

Eides maktanalytiske utfordringer

• Maktens første ansikt
• Knyttet til saker som allerede er på dagsorden

• Maktens andre ansikt
• Saker som defineres bort - ikke-beslutninger, agendasetting

• Maktens tredje ansikt
• Knyttet til ideologi, hegemoni, symbolmakt

• Quiz

Eide, kap.1

Valla-saken

• Eide snakker om skandaler som maktanalytisk
prisme

– Skandaler ”is symptomatic of certain broad changes in the development of modern societies -
symptomatic, in particular, of the changing nature of communication media, which have transformed
the nature of visibility and altered the relations between public and private life” (Thompson 1997, som
sitert i Eide, (red), kap. 1, s. 22)

• Hva er det med Valla-saken?
• Dramaturgi
• Kildebruk
• Eksempel 1
• Eksempel 2
• Eksempel 3
• Allernkommentar
• Hustadkommentar
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Hvordan studere makt?

• Aktører eller strukturer?

• Sentralt spørsmål i samfunnsvitenskap

• Et perspektiv som ser på samspillet

• Struktur som både begrensninger og muligheter

Perspektiver på makt i medieforskningen

• Liberalistisk-pluralistisk
• Mediene speiler samfunnet

• Mediene er autonome

• Konkurranse garanterer
mangfold av symbolske
former

• Dominansparadigme /
radikalt perspektiv
• Mediene støtter den

dominerende
samfunnsorden

• Mediene styres av
dominerende kultur

• Mediene som en del av en
kapitalistisk logikk

Eide, kap.1 og Curran, kap. 4 og 5

Å overskride denne dikotomien:
McNair - journalistisk makt har ikke nødvendigvis en klar retning

Perspektivene og mediepolitikken

• Et liberalistisk perspektiv vil hevde at mediene
fungerer best uten innblanding

• Et perspektiv tuftet på radikale syn på mediene, eller
dominansparadigmet, vil hevde at medier som styres
av en markedslogikk fremmer snevre og
dominerende strukturer i samfunnet

Mediene og demokratiet

• Hva er forholdet mellom mediene og demokratiet?
• Avhenger av hvilket perspektiv vi har på demokratiet

• Hvordan bør mediene fungere i et demokrati?
• Liberal rettighetsteori

• Offentlighetsteori

• Deltakelsesteori
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Liberal rettighetsteori

• Mediene som vaktbikkje - først og fremst kontrollere
staten
• Kritikk - er det nå dette de først og fremst driver med?

(Curran, s.219)

• Ytringsfrihet er tolket vidt - fravær av sensur og andre
begrensninger
• Kritikk - ytringsfrihet som næringsfrihet, mediene er store

økonomiske foretak

• Ideal om at fri meningsbrytning vil frambringe
sannhet på bekostning av usannhet (Milton)
• Kritikk - ja nettopp

Offentlighetsteori

• Mediene er bærere av den offentlige samtale, samt
fellesarena for dialog mellom myndigheter og borgere
• Kritikk - at den offentlige samtale vil skape enighet er kanskje

utopisk?

• Kritikk - Naivt maktperspektiv?

• De har en informasjons- og opplysningsoppgave
• Kritikk - Paternalistisk ifht opplysning

• Kvalitet er viktig
• Kritikk - Paternalisme igjen

Deltakelsesteori

• Mediene som arena for frigjøring

• Ytringsrett, ikke bare frihet

• Desentralisering av medieproduksjon

• Kritikk
• Produserer vanlige folk så mye medieinnhold?

• Mye produksjon er knyttet til høye kostnader (både tid og penger)

• De med ressurser vil uansett dominere

• Kvaliteten synker med økt deltakelse

Hvilket normativt
perspektiv/maktperspektiv?

• NRK-lisensen bør avskaffes og selskapet privatiseres. Staten
bør verken eie eller styre mediene

• Samfunnet er tjent med et offentlig eid kringkastingsselskap
som i all hovedsak er et non-profit selskap, hvis formål er å drive
reklamefri allmennkringkasting

• NRK skal utvikle nye forretningsområder og søke nye
inntektskilder
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Nye medier og demokratiteori

IKT utvider demokratiet

• Muligheter for deltakelse

• Muligheter for individuelle valg

• Større mangfold

IKT utfordrer demokratiet

• En fragmentert offentlighet

• Kommersialisering

• Svekkelse av fellesskapet

Hvilke demokratimodeller ligger til grunn?

Neste uke

• Mediepolitikk
• Vi skal se nærmere på norsk mediepolitikk

• Vi skal se på hvilke perspektiver på makt, demokrati, økonomi og
teknologi som kan gjenfinnes i spesifikk mediepolitikk

• Vi skal se på måter å studere mediepolitikk på

• Alt dette skriver Trine Syvertsen om i sin pensumbok

• I tillegg vil jeg trekke inn noe fra Curran


