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En målrettet TV-Avis?

BENTE H. RASMUSSEN & ANNE HOLTEN NIELSEN

Jeg forstod godt hvad de sagde, men jeg for-

stod ikke hvad de mente. (Citat, respondent
1996)

Så rammende udtrykte en respondent sig om de tv-
nyhedsindslag, hun blev interviewet om i vores
specialundersøgelse ”En målrettet TV-Avis?”. Un-
dersøgelsen var en empirisk receptionsanalyse af
DRs tv-nyhedsudsendelse, 18.30 TV-Avisen, base-
ret på kvalitative interview. Denne artikel har til
formål at gøre rede for resultaterne af undersøgel-
sen, som blev gennemført i perioden august 1996
til august 1997 i forbindelse med DRs relancering
af den samlede programflade på DR1. En relan-
cering, der blev iværksat i forbindelse med lance-
ringen af en ny kanal, DR2, som gik i luften den
30. august 1996.

På grund af den skærpede konkurrencesituation
i tv-udbudet op gennem 80’erne og 90’erne har
Danmarks Radio (DR) som licensfinansieret public
service kanal været nødt til at redefinere sit public
service forpligtigelse. Konkurrencen medførte, at
licenskanalen DR oplevede et popularitetsfald
blandt seerne. Således besluttede DR fremover at
satse på en større kontaktflade til seerne ved at
gøre programudbudet mere attraktivt (se Sønder-
gaard 1994). En strategi vi i bund og grund antager,
drejer sig om at bevise, at DR fortsat har sin beret-
tigelse som licensfinansieret tv-kanal og i tv-ud-
budet generelt. På linie med Søndergård (1992, 94
og 95) mener vi, DRs nyfortolkning af public ser-
vice forpligtigelsen indebærer, at de skal være mere
lydhør over for seernes krav, og ikke som tidligere
på bedste paternalistiske vis definere programud-
budet på seernes vegne.

Lanceringen af DR2 og relanceringen af DR1
har således det helt konkrete formål at målrette de

to kanalers programmer, og dermed også nyheds-
udsendelserne, til bestemte grupper af befolk-
ningen. Disse målgrupper bliver defineret ved
hjælp af analyseinstituttet AC Aim Nielsens
Minerva-analyse – også kaldet RISC analysen – der
inddeler befolkningen i fem segmenter. I et over-
ordnet koncept for de to kanaler, skriver DRs ledel-
se om målet for relanceringen: ”Relanceringen af
DR1 har det overordnede formål at styrke DR TV
betydeligt i RISC analysens violette, rosa og grå
segmenter og dermed i den del af befolkningen, der
har mere faste tv-vaner.” (DR, 1996, s. 3)1 . Såle-
des skal kanalen også være ”bredere, mere folkelig
og mere underholdende” (ibid.). Denne nye mål-
gruppestrategi ser vi som et forsøg på at få fasttøm-
ret nyfortolkningen af public serviceforpligtigelsen
og, som følge af den skærpede konkurrence, vinde
seernes gunst.

En pilotundersøgelse og to spørgeskemaunder-
søgelser forud for selve specialeundersøgelsen vi-
ste, at en vigtig og afgørende forskel på segmenter-
ne i RISC analysen er omfanget af viden erhvervet
på baggrund af uddannelse, hvilket også fremgår af
grundlæggeren af den danske udgave af RISC ana-
lyse, forskningschef hos AIM Nielsen Henrik Dahls
egen karakteristik af segmentet (se bl.a. Dahl 1996,
1997). Således er de rosa, violette og grå segmen-
ter, tilsammen altså det sydlige segment2 , ”kende-
tegnet ved fravær af penge, viden og magt og en
ekstrem objektposition, der sætter sig som fata-
lisme og modstand mod forandring.” (Dahl 1996,
s.15). Objektpositionen indebærer, at den enkelte
definerer sig selv som objekt i forhold til om-
verden. Således anser man ikke sig selv som et in-
dividuelt handlende subjekt. Herved bliver f.eks.
også indflydelsen af normer, hvor man ikke undrer
sig over tingenes tilstand, men snarere tager dem
for givet, et karakteristika for det sydlige mål-
gruppesegment. En afgørende faktor i vores under-
søgelse i forhold til den position, ud fra hvilken
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den enkelte målgrupperepræsentant baserer sit for-
ståelsesarbejde. I modsætning til det sydlige seg-
ment er det nordlige ”præget af både penge, viden
og magt, og en dermed følgende opfattelse af, at
man er et handlende subjekt med et i alle henseen-
der stort handlingsrum (Dahl 1996, s. 15). Karakte-
ristisk for det sydlige segment er således ifølge
Dahl (1997) traditionelle værdier så som konformi-
tet, hensyn til egen familie, teknologiangst, frygt
for vold, fritid, egoisme, frit erhvervsliv, privatise-
ring, lov og orden. Ifølge Poulsens definition er
segmentet domineret af ”ældre kvinder” og med
”en overvægt af over 50-årige, typisk med kort ud-
dannelse og bosiddende i lavt urbaniserede områ-
der.” (1996, s. 122). Endvidere er segmentet karak-
teriseret ved at være den gruppe af befolkningen,
der bruger mest tid foran fjernsynet (AIM 1996;
Poulsen 1996).

Fem måneder efter DR ledelsen lancerede det
overordnede koncept for de to kanaler, og præcis
otte dage før den nye kanal gik i luften, afslørede
TV-As ledelse et specifikt koncept for de to ny-
hedsudsendelser på DR1 kl. 18.30 og 21. Af dette
koncept fremgår det, at der skal ske markante æn-
dringer i 18.30 nyhedsudsendelsen ”både når det
drejer sig om prioriteringen og præsentationen af
stoffet.” (TV-A koncept per 22. august, 1996). Æn-
dringerne betyder, at de enkelte nyhedsindslag med
væsentligheden som overordnet kriterium for ud-
vælgelse af nyhedshistorier først og fremmest skal
være kendetegnet af nærvær, hurtighed, spids-
vinkling, letforståeligt sprog og oplevelsesmættede
billeder (ibid.) I den forbindelse fremhæves identi-
fikation som særlig væsentlig, idet der skal lægges
vægt på, ”at seerne skal kunne identificere sig med
det, de ser på skærmen. Derfor behandler den kon-
sekvenserne for menigmand...”(ibid.). Til grund for
disse formuleringer ligger afsenders overbevisning
om, at sådanne kendetegn kan være medvirkende
til at skabe større grundlag for interesse og deraf
skærpe mulighederne for at forstå et intenderet
budskab.

En pragmatisk
receptionsteoretisk tilgang
Med udgangspunkt i kvalitative interview med re-
præsentanter fra den af DR definerede målgruppes
reception og arbejde med at danne forståelse af TV-
Avisens politiske ind- og udlandsindslag samt ana-
lyser af afsenders (dvs. koncepter og udvalgte
nyhedsindslag fra 18.30 TV-Avisen) definition af,
hvad der er væsentligt for seeren, stiller vores spe-
cialeundersøgelse sig kritisk over for om brugen af

kendetegn som identifikation og nærvær, oplevel-
sesmættede billeder, letforståeligt sprog og hurtig-
hed er med til at lette forståelsesarbejdet hos den
definerede målgruppe.

Spørgsmålet er, hvordan man betragter for-
ståelsesprocessen? Kan man overhovedet konsta-
tere, om en forståelse er gyldig eller ej? Om man
kan gøre sig til herre over, i hvor høj grad teksten
er forstået/ikke forstået? Vi mener, nej. I lighed
med Mikkelsen og Steffensen tager vi udgangs-
sunkt i, at reception først og fremmest er en indivi-
duel ”fortolkningsproces, en interaktion mellem en
tekst (i videste forstand) og en modtager.” (Mikkel-
sen & Steffensen, s. 27; 1996). I den forbindelse er
vores konklusion, at det er omfanget af den enkelte
seers viden og analytiske kompetencer3  samt hold-
ninger og forventninger til tv-nyheder, der betinger
måden hvorpå vedkommende reciperer tv-nyheder
og dermed i sidste ende forstår meningsindholdet i
det enkelte indslag.

Således har udgangspunktet for undersøgelsen
af målgruppens forståelsesarbejde været en prag-
matisk receptionsteoretisk tilgang, hvor det har ma-
nifesteret sig, at seernes reception af de udvalgte
tv-nyhedsindslag er en kompleks proces, hvor det
teoretiske erkendelsesmæssige forståelsesarbejde i
høj grad skal ses i forbindelse med seerens emotio-
nelle oplevelse af det, de hører og ser på tv. En
pointe som også Mikkelsen og Steffensen har frem-
sat i deres gennemgang af og forsøg på at definere
receptionsforskningens mangesidede teoretiske og
empiriske retninger i forhold til fakta- og fiktion-
sprogrammer (1996). Ifølge dem er receptions-
forskningen underlagt en arbejdsdeling, hvor un-
dersøgelser af fakta-programmer, herunder nyheds-
udsendelser (se Findahl & Höijer 1984; Poulsen
1992), ofte er baseret på rent kognitive eller
erkendelsesmæssige studier, mens fiktionsprog-
rammer, såsom soap-operas, koncentrerer sig om de
rent emotionelle oplevelser, seerne får ud af at se
disse programmer. Resultaterne af vores undersø-
gelse viser, at det teoretiske og emotionelle for-
ståelsesarbejde er to uadskillelige størrelser, når
det kommer til målgruppens reception af tv-nyhe-
der. Således sætter vi et stort spørgsmålstegn ved
implementeringen af public servicekanalen DRs
forsøg på at målrette sine tv-nyheder direkte til en
afgrænset målgruppe, og i den forbindelse, hvem
der definerer hvad der er væsentligt for hvem.

Undersøgelsens design
Den konkrete undersøgelse baserer sig på kvalita-
tive interview med 12 respondenter. Heraf var de ni
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(fem kvinder og fem mænd i alderen 29 – 70 år) re-
præsentanter for det sydlige segment, mens de re-
sterende tre (en kvinde og to mænd i alderen 29 –
45) var repræsenterer fra det nordlige segment.
Sidstnævnte gruppe indgik som kontrolgruppe, der
til slut blev holdt op imod det sydlige segment.

Udvælgelsen af respondenter blev foretaget på
baggrund af korte telefoninterview og derpå føl-
gende spørgeskemabesvarelser. Baggrunden for
brugen af spørgeskemaer var primært at klarlægge
den enkelte respondents uddannelsesmæssige bag-
grund og tv- og nyhedsvaner – hvad de ser, hvor
meget de ser og hvorfor, hvad deres forventninger
til tv-nyheder er og hvordan de opfatter tv-nyheders
rolle i forhold til deres egne behov og samfundets
som sådan.

Interviewene var tilrettelagt omkring otte ud-
valgte nyhedsindslag – fire fra før relanceringen,
fire efter skæringsdatoen den 30. august 1996. Ud-
vælgelsen af indslag fra både før og efter skal ses
ud fra en vurdering af, at implementering af et kon-
cept ikke sker fra den ene dag til den anden. Ting
tager tid, hvilket også blev pointeret af TV-A med-
arbejdere, der fortalte, at dele af koncepttiltagene
for de to nyhedsudsendelser allerede var forsøgt sat
i værk inden selve relanceringen. Overgangen har
således været flydende. En tilstand der samtidig
sætter spørgsmålstegn ved hvor afgørende de ned-
skrevne koncepttiltag overhovedet er i forhold til
nyhedsproduktionen. Men mere herom nedenfor.

Med udgangspunkt i Pittelkows (1986) defini-
tion af tv-nyheders formål om, at de skal opdatere,
udvikle og skabe ny viden hos seeren set i forhold
til den officielle public service forpligtigelse og
DRs egen definition af deres nyhedsformidling som
en af public service kanalens hovedhjørnesten (DR
1996) er vi af den overbevisning, at troen på tv-ny-
heder som primær kilde til information om især po-
litiske sammenhænge bliver interessant. Dette
fordi vi antager, at der indenfor genren politiske
nyheder ofte forudsættes, at modtageren har en
grundlæggende viden om overordnede, samfunds-
mæssige strukturer og problemstillinger, ligesom
det i tidens nyhedsflow ofte kræver, at man følger
med i den daglige nyhedsføljeton (se Hjarvard
1995). Derfor omhandler alle otte udvalgte indslag
historier af politisk karakter både fra indland og
udland.

Subjektive oplevelser og erfaringer
som forståelsesstrategi
Vores undersøgelse viser en klar tendens til, at re-
spondenterne fra det sydlige segment (målgruppen)

har haft store vanskeligheder ved at danne kohæ-
rens4  i deres forståelse af indslagene. Dette måske
fordi indslagenes indhold og struktur5  ikke har væ-
ret målrettet og ekspliciteret nok i forhold til mål-
gruppens viden og kompetencer. Det er et gennem-
gående problem for målgruppen, at tv-indslagene
refererer implicit til mange begreber som de ikke
umiddelbart har haft den fornødne forudsatte vi-
den6  til at kunne danne mening ud fra. Eksem-
pelvis bliver begreber som ”flaskehals”, ”politi-
forliget” og ”miljøprofil” ikke forklaret på en
måde, så målgruppen kan begribe implikationerne
af begreberne og bruge disse som omdrejnings-
punkt i deres arbejde med at danne kohærens i
indslagenes indhold. I stedet projicerer de egne op-
levelser og erfaringer over i deres arbejde med at
danne mening, hvilket korresponderer med hvad
Hagen i 1994 konkluderede i sin undersøgelse om
den norske pendant til den danske TV-Avisen:
Dagsrevyen. Hagen undersøgte norske arbejder-
klasse- versus de veluddannede seeres brug og for-
ståelse af tv- nyhedsudsendelsen. I sin undersø-
gelse fandt Hagen blandt andet, at ”the responses
of many of the less educated interviewees start
with a discussion of the content of an item, then
proceed to commentary and elaboration on the topic
itself, often based on their own experiences”
(1994, s.423). Hermed bliver forståelsen primært
baseret på og præget af egne indsamlede konkrete
oplevelser og subjektive erfaringer, frem for en teo-
retisk viden om implikationerne af fx abstrakte be-
greber. Således også i vores undersøgelse, hvor de
sydlige målgrupperespondenters aktualisering af
egne oplevelser og erfaringer ofte overskygger den
dynamiske interaktion mellem tv-nyhedsindslagets
indhold og den enkelte respondent. Herved kan det
diskuteres, om der foregår et decideret teoretisk
forståelsesarbejde, baseret på tv-indslagets ind-
hold, eller om respondenterne snarerere har brugt
indslaget til at genkalde sig egne subjektive ople-
velser, der relaterer til et enkelt tema i det pågæl-
dende tv-nyhedsindslag. Dette måske igen på grund
af indslagets svære forståelighed7  i forhold til
respondentgruppens forudsatte viden og analytiske
kompetencer.

Det visuelle som meningsstyrende
strategi i forståelsesarbejdet
I vores undersøgelse (1997) mener vi at finde en
markant tendens til, at respondenterne har koncen-
treret sig om det visuelle i indslagene til at danne
mening ud fra. Således har målgruppens tema-orga-
nisering8  båret præg af, at de har fokuseret på det

Namnlöst-19 2005-08-22, 11:0443



4 4

allermest konkrete i indslagene og ladet det være det
styrende element i deres tema-organisering og arbej-
det med at danne kohærens. I modsætning til
kontrolgruppen fra det nordlige segment fokuserer
de meget på om billederne nu også viser det, der
bliver sagt. Denne strategi er meget fremherskende
specielt når de ikke har kunnet bruge indslagets
sproglige tekst. Respondenterne forholder sig lige-
ledes overvejende til aktørernes visuelle fremto-
ning, hvilket især er markant når det er politikere
der udtaler sig. Der er blandt respondenterne i un-
dersøgelsens målgruppe et markant behov for at få
visuelt anskueliggjort indslagenes indhold. Eksem-
pelvis har et indslag om statsministerens besøg på
et psykiatri-hospital fået målgruppen til at fokusere
på en mangelfuld billedside. En af respondenterne
udtrykker det således:

(...) Jeg synes det var utroligt dengang han talte
om de gode forhold, så så man sådan en briks
med et lagen.(...) altså det var ikke lige det man
forbandt med psykisk syge. Bare en briks (re-
spondent, 1997).

Respondenten efterlyser nogle billeder af glade og
veltilfredse psykisk syge, så han visuelt kan få un-
derstøttet journalistens postulat i speaken om at
”det er et mønsterhospital” og overordnet få visuelt
anskueliggjort, at indslaget handler om psykisk
syge og ikke om hospitalssenge/brikse med lagner.

Endvidere er det interessant, at målgruppen gør
indslagene relevante via en strategi, der populært
kan karakteriseres som værende præget af holdnin-
gen ’hvilke konsekvenser har det for mig og mine
nærmeste’. Med dette udgangspunkt kan for-
ståelserne af tv-indslagene blandt respondenterne
fra det sydlige segment blive præget af en meget
konkretisitisk tænkning og forståelse, hvilket stem-
mer overens med Dahls karakteristik af det sydlige
segments tænkning, som ofte har rod ”i det lokale
og umiddelbare, og i arkane livs- og tommelfinger-
regler snarere end i en rationel og velinformeret
analyse” (1996, s.16). De danner en personlig rele-
vans9, der ifølge Bruhn Jensen er kendetegnet ved,
at seeren oplever teksten relevant ud fra det han
genkender fra sin egen erfaringsverden. Derfor er
der også en klar tendens til, at målgruppen oftere
identificeret sig med de aktører, der repræsenterer
’manden på gulvet’.

I denne ikke-rationelle tænke-og forståelses-
måde mener vi dog, at der potentielt ligger en fare i
forhold til politiske problemstillinger og formidlin-
gen af disse, når man har en public-service forplig-
tigelse, hvor udgangspunktet er at medvirke til at
informere borgerne om demokratiets udvikling.

Konsekvensen kan blive at demokratiet hermed risi-
kerer kun at blive for dem der i forvejen er i stand til
at begribe pressens informationer og få opdateret
deres viden og indsigt om de politiske strukturer og
problemstillinger.

Politikerlede blokerer for
ny politisk viden og indsigt
Ovenstående bliver endnu mere aktuelt idet mål-
gruppen har en udpræget tendens til at bortselekte-
re eksperters og politikeres udsagn. I stedet har de
fokuseret på politikernes visuelle fremtoning og
aktualiseret personlige holdninger til disse aktørers
individuelle personlighed. Medmindre politikernes
og eksperternes udsagn har en tydelig og konkret
markeret sammenhæng til resten af indslagets ind-
hold indgår disse ikke i deres forståelsesarbejde.
Som en respondent udtrykker det:

Det tjener jo bare til at tjene stemmer (...) det er
jo et stort skuespil med de politikere.

Ovenstående udsagn afspejler den gennemgående
holdning der er til politikernes medvirken i under-
søgelsens udvalgte tv-indslag: politikerne er ikke
oprigtige, men har skjulte motiver nemlig at få
flere stemmer ved næste valg via deres optræden
på tv.

Ligesom Bruhn Jensen fandt i sin receptions-
analyse af TV-Avisen i 1987 er der i vores undersø-
gelse ligeledes en udbredt tendens til, at mål-
gruppen forholder sig normativt til politiske tv-ny-
heder (både fra ind- og udland), hvilket i følge
Bruhn Jensens begreber bliver markeret i en di-
stance til det behandlede emne og så ”os” (1987
s.73). Denne distance kommer i denne forbindelse
til udtryk via en decideret mistillid til politikere. I
denne fortolkningsstrategi mener vi at kunne se,
hvorledes den tidligere nævnte målgruppes eks-
treme objektposition konkret kommer til udtryk (se
side 3). Målgruppen inkluderer ikke sig selv som
en del af de grupper i samfundet, der har økono-
misk eller politisk magt. Dahl skriver, at det syd-
lige segment er frataget retten til offentlig defini-
tion: ”Man er uden indflydelse på, hvordan jobbe-
skrivelser udformes, hvilke succeskriterier jobbene
har osv., og man er for såvidt også uden indflydelse
på, om den herskende klasse vælger at beskrive én
som ’stakkel’, ’samspilsramt’, ’fattig’, ’socialt
belastet’eller hvad den ellers finder for godt at
bruge som beskrivende term” (1996, s. 16). Den
ekstreme objektposition har i vores undersøgelse
resulteret i at målgruppen på forhånd har haft svært
ved at se, hvorledes de udvalgte politiske nyheder
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havde noget direkte med dem og deres umiddelbare
omverden at gøre.

Konsekvensen af ovenstående bliver, at mål-
gruppen i deres tema-organisering gennemgående
har taget udgangspunkt i en holdning, vi mener kan
kategorisere som et generaliserende tema10 . Et
tema der kan karakteriseres via den overordnede
holdning: politikerlede. Denne holdning indikerer
yderligere, målgruppen primært anvender emotio-
nelle fortolkningsstrategier, frem for et mere teore-
tisk og logisk slutningsarbejde, til at danne mening
i det enkelte tv-indslag. Derfor betragter vi politi-
kerlede som et generaliserende tema, der er styren-
de i målgruppens tema-organisering af tv-indslage-
nes indhold.

Spørgsmålet er som sagt, hvad målgruppen reelt
henter af ny politisk viden fra indslagene, eftersom
det generaliserende tema ’politikerlede’ synes at
blokere for et videre forståelsesarbejde. Hermed
mener vi, at fortolkningsprocessen ikke længere er
en interaktion mellem selv tv-nyhedsindslaget og
den enkelte respondent, men i stedet fungerer som
en anledning for respondenten til at genkalde sig
diverse subjektive oplevelser og erfaringer ud fra et
enkeltstående tema i tv-indslaget. I vores undersø-
gelse er det derfor svært at spore nogen nævnevær-
dig opdatering eller justering af målgruppens poli-
tiske viden og indsigt. I stedet har målgruppen set
de politiske aktørers fremtoning i tv-indslagene
som en anledning til en yderligere konsolidering af
nogle negative subjektive holdninger til denne
gruppe i samfundet.

I denne forbindelse skriver Mikkelsen om lavt-
uddannedes konkretistiske forståelser af nyheder,
at der er en fare ”for at de mister de mere politiske
aspekter og generelle samfundsmæssige perspekti-
ver som nyhederne rummer. (...). Og dermed også
for at problemerne gøres mere enkle og person-
relaterede end de reelt er. En sådan konkretistisk
forståelse er uheldig og inadækvat når det drejer
sig om at forstå og handle i forhold til forurening
og andre samfundsproblemer” (1994, 124). Spørgs-
målet er om målgruppen egentlig foretager et
stykke teoretisk og logisk arbejde, hvor de erken-
der, begriber og indser nye samfundsmæssige og
politiske sammenhænge, eller om de snarere relate-
rer til det enkelte tv-indslags indhold primært via
identifikation og andre emotive strategier, der rela-
terer til deres socio-kulturelle baggrund fordi de
oplever indslagenes indhold som svært forståelige.

Set ud fra et receptionsteoretisk standpunkt kan
der i denne forbindelse narturligvis sættes spørgs-

målstegn ved, om ikke vi i vores undersøgelses-
design har fokuseret på at indfange de subjektive
emotionelt-værdimæssige aspekter af receptionen,
og ikke de mere teoretisk og logisk forståelses-
mæssige, således at ”modtagerens eget fantasis-
arbejde: projektioner, selvspejling, tankeflugt og
aktivering af egne hverdagskonflikter” ofte kom-
mer til at overskygge ”teksten som fortolknings-
objekt” (Mikkelsen & Steffensen 1996, s. 30). Fa-
ren for udelukkende at tolke på respondenternes
subjektive oplevelser mener vi dog at have taget
vores forbehold for ved at designe undersøgelsens
spørgsmål til respondenterne ved gang på gang at
vende tilbage til og fokusere på selve indslagenes
indhold. Alligevel viser resultaterne, at mål-
gruppen i høj grad har haft store vanskeligheder
ved at foretage et forståelsesarbejde, hvor inter-
aktionen mellem indslag og modtager har været af
teoretisk og logisk karakter.

Årsagerne til, at dette ikke er sket, mener vi er
flere. Som vi allerede har gjort rede for, så har
respondenterne fra det sydlige segment, i modsæt-
ning til respondenterne fra det nordlige segment,
ikke de nødvendige analytiske kompetencer ej hel-
ler den specifikke forudsatte viden i forhold til de
politiske temaer, de udvalgte tv-indslag åbner op
for.

Således viser vores specialeundersøgelse, at i
foråret 1997 var implementeringen af konceptet
kun sket i forhold til de stilistiske ændringer som
konceptet udstikker. Tempoet i forhold til klip er
øget, dog ikke markant. Rækkefølgen af indslagene
er sådan, at indlandsindslag prioriteres som de før-
ste i udsendelsen og udlandsindslag oftest kommer
længere nede. Varigheden af det enkelte indslag er
forsøgt holdt til de to minutter, sådan som 18:30
konceptet anviser. Store sager får dog mere tid i
flere separate indslag, der hver især forsøger at be-
lyse forskellige vinkler i forhold til den aktuelle
nyhedssag. Scenografien er ændret, et nyt logo er
taget i brug. Studieværternes fremtoning er blevet
betydeligt mere levende. Man benytter sig af en
langt mere uformel henvendelsesform, hvilket kor-
responderer med Søndergårds beskrivelse af TV-
Avisens arbejde med at ”gøre op med traditionelle
didaktiske fremstillingsform” (1994, s.289). Disse
registreringer er sket på grundlag af 16 vilkårlige
18:30 TV-Avis udsendelser i perioden maj-juni
1997. Vi må dog konstatere, at disse stilistiske æn-
dringer ikke har haft nævneværdig indflydelse i
forhold til den intenderede målgruppes forudsatte
viden og analytiske kompetencer.
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Konklusion: TV-Avisens paradoks

Vi må konkludere, at koncepternes anvisning om
prioritering i forhold til væsentligheden samt præ-
sentationen af indslagene ud fra kendtegnene iden-
tifikation og nærvær kræver en afklaring og defini-
tion, idet der her er tale om abstrakte begreber, der
kan fortolkes på vidt forskellige måder i forhold til
den enkelte tv-medarbejders socio-kulturelles kon-
tekst. Vi mener, at der bør være en klar konsensus
blandt TV-Avisens medarbejdere. Som situationen
så ud i foråret 1997 var begreberne stadigvæk kun
defineret på et common-sense niveau, hvilket be-
virker, at begreberne er for diffuse. Vi mener, ud
fra flere interviews med journalistiske medarbej-
dere på TV-Avisen og konceptets ordlyd (1996 og
1997), at man ønsker at lægge vægt på seeren, men
man har ikke i tilstrækkelig grad defineret hvem
modtageren er, og hvad den intenderede målgruppe
finder er væsentligt. Vi mener, at kunne se en ten-
dens til, at væsentligheden i stedet bliver et spørgs-
mål om, hvad den enkelte journalist mener er den
intenderede målgruppes omverdensorientering.
Man opererer ikke bevidst med nogen klar mål-
gruppedefinition, men snarere med nogle meget
bredde kategorier, såsom dem der er interesserede
og dem der ikke er det. Flere af journalisterne til-
rettelægger således tv-nyhedsindslaget til dem der
er interesserede, ud fra en strategi som forudsætter
at modtageren i forvejen har en stor interesse og vi-
den om politiske problemstillinger, og at det er fa-
ste seere der holder sig orienteret hver dag. En så
diffus og bred målgruppedefinition er efter vores
overbevisning så godt som lig med ingen mål-
gruppe.

Vi ser det således som et paradoks, at journali-
sterne definerer væsentligheden i forhold til en me-
get bred og diffus målgruppe, mens TV-A ledelsen
i kraft af deres Mini-RISC målgruppespecificering
forsøger at udstikke nye retningslinier i forhold til
en meget specifik målgruppe. TV-A ledelsen må
med andre ord motivere og give TV-Avisens medar-
bejdere en grundig indføring i at tilrettelægge og
producere tv-nyheder, der bevidst henvender sig til
den intenderede målgruppe. Udgangspunktet må
dog være, at man i forhold til 18:30 TV-Avisens

indhold definerer både væsentlighed, nærvær og
identiftikation i forhold til Mini-Risc analysens
sydlige segments sociokulturelle kontekster, . hvis
DR fremover ønsker at sikre, at seerne i det sydlige
segment får bedre muligheder for at få justeret og
opdateret deres viden via TV-Avisen. I denne for-
bindelse må vi konstatere, at konceptets anvisnin-
ger om i langt højere grad at tilrettelægge indslag
ud fra en ’human- interest’11  vinkel må siges at
være et skridt på vejen. Dog skal man være op-
mærksom på faren for at samfundsmæssige pro-
blemstillinger og politiske aspekter ikke forsvinder
helt fra indslagene. Et problem der i så fald fører til
spørgsmålet om DR så opfylder sin public-service
forpligtelse. Et perspektiv Søndergård også rejser
når han skriver, at ”hvor DR tidligere primært så
det som sin opgave at betjene demokratiet og kultu-
ren, lægges der i dag vægt på at betjene publikum
(.....). I sidste ende kan det medføre, at program-
produktion udelukkende baseres på rent funktio-
nelle distributionskrav, så programmer alene pro-
duceres med henblik på at nå et bestemt publikum,
hvorved indholdet kommer i klemme, eftersom
distributionssiden groft sagt alene opererer med
funktionskategorier som ”målgruppe”, ”seertal” og
”genre” (...), men spørgsmålet er imidlertid, om det
også er til gavn for demokratiet....” (1992, s.58).

På linje med Søndergårds advarsel om, at ind-
holdet således kan komme i klemme på grund af
det intensiverede modtagerperspektiv og de speci-
fikke målgruppestratifikationer, må vi konstatere,
at man må anskue paradokset som en dialektisk
proces, hvor spændingsfeltet er at finde mellem tv-
nyhedsindslagene og den enkelte modtager. Dette
stiller krav til DR om løbende at foretage kvalita-
tive receptionsanalyser af den intenderede mål-
gruppes forståelse(r) af tv-nyheder, hvis altså DR
skal opnå en reel kontaktflade til den intenderede
målgruppe, og ikke blot opretholde en phatisk kom-
munikation, hvor de på bedste paternalstiske vis
definerer, hvad der er væsentligt for hvem. På bag-
grund af vores resultater må målet for 18:30 TV-
Avisens politiske tv-nyheder fremover være, at man
arbejder med tv-indslagenes forståelighed, således
at målgruppen ikke kun forstår hvad de siger, men
også begriber og forstår det enkelte tv-indslag.
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Noter

1. Selv om DR her referer til den store RISC analyse (Re-
search on social change), så tilhører de tre farve-
grupper det AIM Nielsen kalder Mini-RISC analysen -
en mere pædagogisk udgave af RISC analysen. Mini-
RISC inddeler befolkningen i farvegrupperne violet,
rosa, grå, blå og grøn i et værdikort, som ifølge AIM
er ”en avanceret samfundsbeskrivelse, der sam-
menkobler danskeres livsbetingelser med deres livs-
holdninger.” (1995, s. 6). Mini-RISC baseres på spør-
geskemaundersøgelser med svar fra ca. 3000 personer,
der gennemføres hvert andet år. Det grundlæggende
princip for analysen er, at der er en sammenhæng mel-
lem den enkeltes livsbetingelser og holdninger til til-
værelsen. Klarlægningen af værdier og holdninger er
således med til at forklare grundlæggende forskelle
mellem de enkelte segmenter. Dog er det klart, at nu-
ancerne i det enkelte menneske går tabt. Segmentern
skal derfor heller ikke forstås som beskrivelser af en-
keltpersoner, men som beskrivelser af typer mennesker
med bestemte holdninger og værdier.

2. I lighed med Dahl (in: Mediekultur 24, 1996) ser vi de
violette, rosa og grå som en samlet gruppe, det sydlige
segment. Det blå og det grønne segment udgør således
det nordlige segment. Definitionen det sydlige segment
er også brugt af Harms Larsen, der opererer den med i
forhold til seerne som målgruppe på regional tv-statio-
nen TV2-Øst. Harms Larsen har dog ikke nedfældet
definitionen skriftligt. Vi har således erhvervet denne
viden gennem en forelæsning på RUC i foråret 1997.

3. I denne forbindelse afgrænser vi kompetencebegrebet
til at omslutte den enkelte respondents kompetence i
forhold til at kunne skabe kohærens i nyhedsteksten
(billeder og lyd). Således kan man have mange for-
skellige kompetencer, man bruger i forskellige sam-
menhænge. Her taler vi dog om en kompetence i for-
hold til at kunne fylde tekstens tomme pladser ud med
den fornødne viden, således at der skabes en rød tråd
og dermed kohærens i tekstens indhold (se Mikkelsen
1995; 96). Det være sig både i selve den sproglige
tekst som i sammenhængen mellem billeder og mellem
billeder og tekst.

4. Velvidende at kohærensbegrebet kan have divergeren-
de betydninger, alt efter hvilken teoretisk kontekst det
indgår i, anvender vi begrebet kohærens som den for-
tolkningsprocesproces, der finder sted hos seeren i ar-
bejdet med at skabe mening i det enkelte tv-indslag.
Kohærensen bliver skabt af seeren via et aktivt for-
ståelsesarbejde, hvorimod teksten kan være kohærent i
større eller mindre grad (Mikkelsen, 1989 og 1994).

5. I forhold til indhold og struktur er vores reference-
ramme Findahl og Höijer (1972,1984 og 1987) og de-
res empiriske undersøgelser af nyhedsindslag i radio
og tv. Mikkelsens definition af forståelighedsbegrebet
(1994 og 1996) betragter vi i denne forbindelse ligele-
des som vigtig, idet vi som fortolkere af de kvalitative
interviews har været i en dialektisk fortolkningsproces

mellem respondenternes udsagn og tv-indslagenes
mange forståelighedsdimensioner.

6. I litteraturen om modtagerens vidensbaggrund er der
givet utallige definitioner af denne. Blandt disse kan
nævnes ’forhåndsviden’ (Pittelkow 1987), ’baggrund-
sviden’ (Bruhn Jensen 1987), ’encyklopædisk viden’
(Mikkelsen 1996). På trods af at disse definitioner har
deres individeulle nuancer, mener vi alligevel, at de
overordnet refererer til meget af det samme indhold.
Dette igen fordi vi mener, viden er et diffust begreb
som skal anskues som værende den enkeltes samlede
vidensbank af erfaringer, holdninger, livssituation ,vil-
kår, værdier og teoretiske viden osv....

7. Vi anvender begrebet forståelighed ud fra Mikkelsens
definition(1996) hvor begrebet indeholder tre dimen-
sioner: anskuelighed, tilgængelighed og begribelighed.
I vores undersøgelse (1997) har vi primært anvendt
begrebet anskuelighed i forhold til indslagenes billed-
side. Mikkelsens definition af anskuelighed mener vi
forklarer begrebets implikationer til fulde, når det dre-
jer sig om billeder: ”Man forstår noget ved at se det for
sig - og dette noget er altid konkret, oftenoget
situationelt eller scenisk som kan sanses” (1996, s.53).
Den vigtige pointe i denne forbindelse er at det man
indser, er ”det ikke-synlige, begrebsmæssige og ab-
strakte” (ibid).

8. Begrebet tema-organisering henter vi fra Pittelkow, der
forklarer det på følgende måde ”den forståelse og erin-
dring vi har af teksten har ikke form som den blotte
sum af de enkelte (sammensatte) udsagn. Vi etablerer
det, der er kaldt en global sammenhæng i teksten, dvs.
en overordnet betydning. Denne overordnede betyd-
ning skal her kaldes for tema og etableringen af den
for tema-organisering (1986, s.65). På mange måder
overlapper begreber som tema-organisering og dan-
nelse af kohærens hinanden, dog mener vi at begrebet
tema-organisering specifikt henviser til hvad der sker i
den individuelle modtagers fortolkningsproces, hvor
begrebet kohærens på et mere overordnet niveau be-
skriver denne proces.

9. Bruhn Jensen laver distinktionen mellem personlig re-
levans og generel relevans (se Bruhn Jensen, 1987).

10. Pittelkow forklarer begrebet generaliserende tema som
det, der sker, når ”indslaget i udstrakt grad tømmes for
sit specifikke indhold og reduceres til nogle meget al-
mene kategorier (...). Her organiseres indholdet gen-
nem nogle meget brede, hverdagsnære kategorier”
(1985, s.77). Pittelkows generaliserende temaer korre-
sponderer i høj grad med Bruhn Jensens ”super-
temaer” (1987). Implikationerne af de to begreber er,
sådan som vi fortolker dem, at det er i modtagerens
konstruktion af supertemaet eller det generaliserende
tema meningen skabes.

11. McQuail definerer ’human-interest’ som en historie
der er ”intended to divert, but also one which is told, as
if it were, from the reader’s point of view. It can in con-
sequence, be told only by a reporter who is able to see
the world as his/her reader do” (1994, s.269).
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