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hva er "politisk økonomi"? 
•  en interdisiplinær forskningstradisjon  
• mellom økonomi, kulturteori og sosiologi 
•  linjer tilbake til Adam Smith, via Marx, Durkheim, Weber til 

kjente navn innen økonomisk sosiologi som Granovetter, 
Swedberg, DiMaggio og Boltanski m.fl. 

•  i opposisjon til liberalistisk, økonomisk teori som fokuserer på 
rasjonelle aktører, nyttemaksimering og matematisk 
modellering 

hva er "politisk økonomi"... 
•  kobler vektlegging av sosial kontekst (del 2) med industrielle 

og organisatoriske perspektiver på kulturproduksjon 
•  synliggjør maktkritikk og normative problemer med kulturelle 

markeder. 
•  positiv til statens rolle i regulering av kulturelle markeder 

(kulturpolitikk).  
• Relatert til "institusjonelle perspektiver" i norsk 

samfunnsvitenskap 

første forankring 
•  bidragene er i hovedsak skrevet på 1980-tallet og 

sammenfaller med en periode i USA og Europa med 
liberalistisk økonomisk tenkning og "høyre-bølge". 

•  kamp om statens rolle i kulturen; kulturpolitisk regulering eller 
markedsstyring. 

•  tekstene skrives samtidig med etableringer av moderne 
medie- og masse-kommunikasjonsforskning  

del 3 vs. del 1 og 2 
• Den marx-inspirerte teoridebatten inspirerer fortsatt, men må 

tilpasses moderne, sosialdemokratiske og kapitalistiske 
samfunn. 

• Man distanserer seg både fra strukturalistisk marxisme 
(Althusser) og kulturstudier (Hall) 

•  helt ny forståelse av den industrialiserte og kapitalistiske 
(kommersielle) kulturproduksjonens globale virkninger 
(NWICO) 

del 3 vs del 1 og 2... 
•  sosial kontekst fortsatt viktig, men mer fokus på makt- og 

demokratiske aspekter (kommersialisme, konsumpsjon) 
• Staten er blitt en mulig støttespiller, ikke bare en klassestat 

(spesielt Garnham) 
•  imperativ: kulturanalyse må trekke inn økonomiske forhold på 

avanserte måter; som produksjon, organisasjon, effekter mm. 
•  trekker inn nye teknologier og nye industrier 

Andre forankring 
•  teoretisk og empirisk basert mediekritikk, rettet mot å bedre 

kulturpolitisk regulering av moderne medier 
– i Europa; almenkringkasting 
– i USA; eierskapsregulering, konkurranselovgivning 

•  utviklet for å kunne imøtegå den fremvoksende vektleggingen 
av økonomisk frihet og markedsstyring av kulturproduksjon 

De utvalgte tekstene 
• Nicolas Garnham (1986) 

–  et oppslag for videre forskning (MCS 1980) 
–  tar utgangspunkt i pågående marxistiske debatter 
–  men tydeligere mht forskningsprioriteringer  

• Eileen R. Meehan (2002) 
– bok om feministiske perspektiver på medienes politiske 
økonomi 

– artikkelen knytter an til artiklene av Smythe og Garnham 
• Pierre Bourdieu (1984/1998) 

–  etablerer teori og forskningsprogram for makt- og 
kulturanalyser 

–  utdrag fra Distinksjonen (Pax 1995) 
–  og Om fjernsynet (Gyldendal 1996) 

de andre tekstene... 
• Dallas W. Smythe (1981) 
• Edward Herman og Noam Chomsky (1988) 
• Herbert I. Schiller (1991) 

•  for brede framstillinger med medievitenskapelig orientering se 
bøker av Vincent Mosco og Robert W. McChesney 

 Contribution to .... (Garnham) 
•  det handler om valg av forskningsobjekter innenfor 

samfunnsforskning; imperativer, prioriteter, begreper, mm. 
•  vektlegging av begrepet "det økonomiske" i forhold til både det 

materielle og det ideologiske hos Marx (production) 
•  "the real labour process" (s. 174) 
•  "the economic contradictions take different forms..." (s. 180) 

nye skillelinjer og kompleksiteter 
•  gjør at "easy equations" ikke lenger er mulig 
•  f.eks Althussers forståelse av stat, medier og sivilsamfunn 

som "ISA" 
• Heller behov for studier av transnasjonale og globale medier 

og trusselen fra liberalistisk økonomisk politikk 
•  og  nye forskningsfokus, f.eks på profesjoner, institusjoner og 

komplekse organisasjoner  
•  allmennkringkasting, statlig kulturpolitikk... 

aktualitet? 
• Nye debatter om kulturindustriens endringer: 

– medeiteknologiens nye egenskaper  
– utnytter det sosiale, nettverkene, hastighet 
– hva slags industrier er dette, hvordan tjener de penger? 

• Nye debatter om statens roller: 
– f.eks om regulering av bokproduksjon i Norge 
– arkivering, eierskap av bilder mm... 
– monumenter, kunstens instrumentalisering 
– armlengdes avstand 

Eileen R. Meehan 
•  The Blindspot debate...(D. Smythe) 

– om hvordan samtidens medieforskning ble for glad i det 
"aktive publikum" 

–  at de glemte å se på hvordan "publikum" også var en vare...  
•  følges opp med casestudie av amerikanske ratingbyråers 

metoder og interesser:  

"audiencing" i feministisk perspektiv 
•  generelt er et "commodity audience" ikke sammenfallende 

med de menneskene som faktisk ser fjernsyn. 
•  gjennom inngående studier får Meehan frem fordommer og 

tenkemåter mht hvordan konstruksjonen av "audience" skjer i 
kanalselskapene. 

•  viser at det er "kjønnete" forestillinger, som får... 

ideologiske effekter; 
•  oppstår fordi "the audience" automatisk tenkes som "male, 

white, european" 
•  kvinnegrupper defineres spesifikt 
•  "institutionalized sexism .. blinded by sexism", (s.247), answer 

in terms of both gender and social status (s248). 
• Er situasjonen den samme idag? hva har skjedd? 

Pierre Bourdieu 
•  utvikler en teoretisk basert forskning i skjæringspunktene 

mellom sosiologi, kulturanalyse/antropologi og estetikk 
•  livsstiler er sammenhengende smaksmønstre knyttet til ulike 

sosiale posisjoner 
•  de får sin betydning og verdi gjennom å vise til forskjeller 

(distinksjoner), fordi ulike kulturelle orienteringer faller 
sammen med sosiale kjennetegn 

kulturelle orienteringer... 
•  kan være alt fra sosialiserte kultur- og medievaner 

(kunstopplevelser, lesing vs. fjernsyn, sport vs å spille 
instrument)  

•  til tendenser til å foretrekke visse typer fritidssysler, bydeler å 
bo i, omgangsformer, moter,  

•  litteratur som er lest, filmer som bare må ses, sans for abstrakt 
kunst,  

koblet til sosiale kjennetegn som... 
•  foreldres bakgrunn 
•  oppvekststed 
•  utdanningsvalg 
•  yrkesvalg 
•  inntekstnivåer 
•  alder 
•  kjønn 

enhver forsker risikerer å feiltolke sine egne preferanser...  
•  som den egentlige kultur.. 
•  derfor må hele det kulturelle feltet kartlegges, også slik at 

forskeren selv ser sin egen posisjon og kan reflektere over 
sine egne fordommer i analysene. 

•  objektivering, felt... 

Om fjernsynet 
•  omstridt pamflett, basert på fire forelesninger som Bourdieu 

selv produserte som  fjernsynsprogrammer på TF1 
•  det homogeniserende, sentimentalitets-orienterte, det 

konsekrerende, det skupsøkende, sensurerende, 
popularitetshigende, ratingsdrevne,... 

•  det journalistiske feltet: de ulike medieteknologienes verdi, 
profesjonsverdier og forståelser (doxa), 

•  sterkt under press fra det økonomiske feltet, iflg. Bourdieu, 
som ethvert felt for kulturproduksjon. 

neste forelesning 
•  27. februar, samme tid, samme sted... 
• Part IV; The Politics of representation 
•  spesiell vekt på: Laura Mulvey og Paul Gilroy 

• OG: ikke glem utlevering av kvalifiseringsoppgaven, 28. 
februar 

•  (deretter pause i forelesninger til 20.mars) 
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enhver forsker risikerer å feiltolke sine egne preferanser...  
•  som den egentlige kultur.. 
•  derfor må hele det kulturelle feltet kartlegges, også slik at 

forskeren selv ser sin egen posisjon og kan reflektere over 
sine egne fordommer i analysene. 

•  objektivering, felt... 

Om fjernsynet 
•  omstridt pamflett, basert på fire forelesninger som Bourdieu 

selv produserte som  fjernsynsprogrammer på TF1 
•  det homogeniserende, sentimentalitets-orienterte, det 

konsekrerende, det skupsøkende, sensurerende, 
popularitetshigende, ratingsdrevne,... 

•  det journalistiske feltet: de ulike medieteknologienes verdi, 
profesjonsverdier og forståelser (doxa), 

•  sterkt under press fra det økonomiske feltet, iflg. Bourdieu, 
som ethvert felt for kulturproduksjon. 

neste forelesning 
•  27. februar, samme tid, samme sted... 
• Part IV; The Politics of representation 
•  spesiell vekt på: Laura Mulvey og Paul Gilroy 

• OG: ikke glem utlevering av kvalifiseringsoppgaven, 28. 
februar 

•  (deretter pause i forelesninger til 20.mars) 
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hva er "politisk økonomi"? 
•  en interdisiplinær forskningstradisjon  
• mellom økonomi, kulturteori og sosiologi 
•  linjer tilbake til Adam Smith, via Marx, Durkheim, Weber til 

kjente navn innen økonomisk sosiologi som Granovetter, 
Swedberg, DiMaggio og Boltanski m.fl. 

•  i opposisjon til liberalistisk, økonomisk teori som fokuserer på 
rasjonelle aktører, nyttemaksimering og matematisk 
modellering 

hva er "politisk økonomi"... 
•  kobler vektlegging av sosial kontekst (del 2) med industrielle 

og organisatoriske perspektiver på kulturproduksjon 
•  synliggjør maktkritikk og normative problemer med kulturelle 

markeder. 
•  positiv til statens rolle i regulering av kulturelle markeder 

(kulturpolitikk).  
• Relatert til "institusjonelle perspektiver" i norsk 

samfunnsvitenskap 

første forankring 
•  bidragene er i hovedsak skrevet på 1980-tallet og 

sammenfaller med en periode i USA og Europa med 
liberalistisk økonomisk tenkning og "høyre-bølge". 

•  kamp om statens rolle i kulturen; kulturpolitisk regulering eller 
markedsstyring. 

•  tekstene skrives samtidig med etableringer av moderne 
medie- og masse-kommunikasjonsforskning  

del 3 vs. del 1 og 2 
• Den marx-inspirerte teoridebatten inspirerer fortsatt, men må 

tilpasses moderne, sosialdemokratiske og kapitalistiske 
samfunn. 

• Man distanserer seg både fra strukturalistisk marxisme 
(Althusser) og kulturstudier (Hall) 

•  helt ny forståelse av den industrialiserte og kapitalistiske 
(kommersielle) kulturproduksjonens globale virkninger 
(NWICO) 

del 3 vs del 1 og 2... 
•  sosial kontekst fortsatt viktig, men mer fokus på makt- og 

demokratiske aspekter (kommersialisme, konsumpsjon) 
• Staten er blitt en mulig støttespiller, ikke bare en klassestat 

(spesielt Garnham) 
•  imperativ: kulturanalyse må trekke inn økonomiske forhold på 

avanserte måter; som produksjon, organisasjon, effekter mm. 
•  trekker inn nye teknologier og nye industrier 

Andre forankring 
•  teoretisk og empirisk basert mediekritikk, rettet mot å bedre 

kulturpolitisk regulering av moderne medier 
– i Europa; almenkringkasting 
– i USA; eierskapsregulering, konkurranselovgivning 

•  utviklet for å kunne imøtegå den fremvoksende vektleggingen 
av økonomisk frihet og markedsstyring av kulturproduksjon 

De utvalgte tekstene 
• Nicolas Garnham (1986) 

–  et oppslag for videre forskning (MCS 1980) 
–  tar utgangspunkt i pågående marxistiske debatter 
–  men tydeligere mht forskningsprioriteringer  

• Eileen R. Meehan (2002) 
– bok om feministiske perspektiver på medienes politiske 
økonomi 

– artikkelen knytter an til artiklene av Smythe og Garnham 
• Pierre Bourdieu (1984/1998) 

–  etablerer teori og forskningsprogram for makt- og 
kulturanalyser 

–  utdrag fra Distinksjonen (Pax 1995) 
–  og Om fjernsynet (Gyldendal 1996) 

de andre tekstene... 
• Dallas W. Smythe (1981) 
• Edward Herman og Noam Chomsky (1988) 
• Herbert I. Schiller (1991) 

•  for brede framstillinger med medievitenskapelig orientering se 
bøker av Vincent Mosco og Robert W. McChesney 

 Contribution to .... (Garnham) 
•  det handler om valg av forskningsobjekter innenfor 

samfunnsforskning; imperativer, prioriteter, begreper, mm. 
•  vektlegging av begrepet "det økonomiske" i forhold til både det 

materielle og det ideologiske hos Marx (production) 
•  "the real labour process" (s. 174) 
•  "the economic contradictions take different forms..." (s. 180) 

nye skillelinjer og kompleksiteter 
•  gjør at "easy equations" ikke lenger er mulig 
•  f.eks Althussers forståelse av stat, medier og sivilsamfunn 

som "ISA" 
• Heller behov for studier av transnasjonale og globale medier 

og trusselen fra liberalistisk økonomisk politikk 
•  og  nye forskningsfokus, f.eks på profesjoner, institusjoner og 

komplekse organisasjoner  
•  allmennkringkasting, statlig kulturpolitikk... 

aktualitet? 
• Nye debatter om kulturindustriens endringer: 

– medeiteknologiens nye egenskaper  
– utnytter det sosiale, nettverkene, hastighet 
– hva slags industrier er dette, hvordan tjener de penger? 

• Nye debatter om statens roller: 
– f.eks om regulering av bokproduksjon i Norge 
– arkivering, eierskap av bilder mm... 
– monumenter, kunstens instrumentalisering 
– armlengdes avstand 

Eileen R. Meehan 
•  The Blindspot debate...(D. Smythe) 

– om hvordan samtidens medieforskning ble for glad i det 
"aktive publikum" 

–  at de glemte å se på hvordan "publikum" også var en vare...  
•  følges opp med casestudie av amerikanske ratingbyråers 

metoder og interesser:  

"audiencing" i feministisk perspektiv 
•  generelt er et "commodity audience" ikke sammenfallende 

med de menneskene som faktisk ser fjernsyn. 
•  gjennom inngående studier får Meehan frem fordommer og 

tenkemåter mht hvordan konstruksjonen av "audience" skjer i 
kanalselskapene. 

•  viser at det er "kjønnete" forestillinger, som får... 

ideologiske effekter; 
•  oppstår fordi "the audience" automatisk tenkes som "male, 

white, european" 
•  kvinnegrupper defineres spesifikt 
•  "institutionalized sexism .. blinded by sexism", (s.247), answer 

in terms of both gender and social status (s248). 
• Er situasjonen den samme idag? hva har skjedd? 

Pierre Bourdieu 
•  utvikler en teoretisk basert forskning i skjæringspunktene 

mellom sosiologi, kulturanalyse/antropologi og estetikk 
•  livsstiler er sammenhengende smaksmønstre knyttet til ulike 

sosiale posisjoner 
•  de får sin betydning og verdi gjennom å vise til forskjeller 

(distinksjoner), fordi ulike kulturelle orienteringer faller 
sammen med sosiale kjennetegn 

kulturelle orienteringer... 
•  kan være alt fra sosialiserte kultur- og medievaner 

(kunstopplevelser, lesing vs. fjernsyn, sport vs å spille 
instrument)  

•  til tendenser til å foretrekke visse typer fritidssysler, bydeler å 
bo i, omgangsformer, moter,  

•  litteratur som er lest, filmer som bare må ses, sans for abstrakt 
kunst,  
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•  generelt er et "commodity audience" ikke sammenfallende 

med de menneskene som faktisk ser fjernsyn. 
•  gjennom inngående studier får Meehan frem fordommer og 

tenkemåter mht hvordan konstruksjonen av "audience" skjer i 
kanalselskapene. 

•  viser at det er "kjønnete" forestillinger, som får... 

ideologiske effekter; 
•  oppstår fordi "the audience" automatisk tenkes som "male, 

white, european" 
•  kvinnegrupper defineres spesifikt 
•  "institutionalized sexism .. blinded by sexism", (s.247), answer 

in terms of both gender and social status (s248). 
• Er situasjonen den samme idag? hva har skjedd? 

Pierre Bourdieu 
•  utvikler en teoretisk basert forskning i skjæringspunktene 

mellom sosiologi, kulturanalyse/antropologi og estetikk 
•  livsstiler er sammenhengende smaksmønstre knyttet til ulike 

sosiale posisjoner 
•  de får sin betydning og verdi gjennom å vise til forskjeller 

(distinksjoner), fordi ulike kulturelle orienteringer faller 
sammen med sosiale kjennetegn 

kulturelle orienteringer... 
•  kan være alt fra sosialiserte kultur- og medievaner 

(kunstopplevelser, lesing vs. fjernsyn, sport vs å spille 
instrument)  

•  til tendenser til å foretrekke visse typer fritidssysler, bydeler å 
bo i, omgangsformer, moter,  

•  litteratur som er lest, filmer som bare må ses, sans for abstrakt 
kunst,  

koblet til sosiale kjennetegn som... 
•  foreldres bakgrunn 
•  oppvekststed 
•  utdanningsvalg 
•  yrkesvalg 
•  inntekstnivåer 
•  alder 
•  kjønn 

enhver forsker risikerer å feiltolke sine egne preferanser...  
•  som den egentlige kultur.. 
•  derfor må hele det kulturelle feltet kartlegges, også slik at 

forskeren selv ser sin egen posisjon og kan reflektere over 
sine egne fordommer i analysene. 

•  objektivering, felt... 

Om fjernsynet 
•  omstridt pamflett, basert på fire forelesninger som Bourdieu 

selv produserte som  fjernsynsprogrammer på TF1 
•  det homogeniserende, sentimentalitets-orienterte, det 

konsekrerende, det skupsøkende, sensurerende, 
popularitetshigende, ratingsdrevne,... 

•  det journalistiske feltet: de ulike medieteknologienes verdi, 
profesjonsverdier og forståelser (doxa), 

•  sterkt under press fra det økonomiske feltet, iflg. Bourdieu, 
som ethvert felt for kulturproduksjon. 

neste forelesning 
•  27. februar, samme tid, samme sted... 
• Part IV; The Politics of representation 
•  spesiell vekt på: Laura Mulvey og Paul Gilroy 

• OG: ikke glem utlevering av kvalifiseringsoppgaven, 28. 
februar 

•  (deretter pause i forelesninger til 20.mars) 
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