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Kirsten Frandsens bok ’Fascination og forretning 
i dansk TV-sport’ fokuserer på hvordan forholdet 
mellom tv og sport har utviklet seg og hvordan tv og 
sport påvirker hverandre gjensidig. Jeg leser boka 
som et historisk prosjekt. Forfatteren er lektor i me-
dievitenskap ved Aarhus Universitet. At medieidrett 
er uhyre populært skyldes nok at det ikke kreves 
mange kunnskaper for å forstå det enkleste; nemlig 
hvem som vinner og taper. Dessuten viser Fransen 
oss at den gir stoff til nasjonal og lokal identitet, 
dyrking av helter, samt dramatiske og estetiske opp-
levelser både på individuelt nivå og sammen med 
andre. Hun har brukt et omfattende kildemateriale 
for å analysere store utviklingstrekk i denne populær-
kulturen; først og fremst en systematisk oversikt over 
Gallups TV-Meter- database fra 1992, dansk radios 
(DR) kvalitetsutviklingsprosjekt i andre halvdel av 
1990-årene og et fra sitt eget prosjekt om en større 
kvalitativ intervju-undersøkelse om dansk klubbfot-
ball og klubbhåndball i 2008-2009. Jeg var overras-
ket over at utviklingen i de to landene var så like, og 
at norsk tv på mange måter har kopiert dansk. Derfor 
inkluderer jeg av og til forhold i Norge også, som 
ikke er med i forfatterens prosjekt.

En statlig tv-kanal
Danmark fikk en nasjonal radiokanal (DR) i 1925 i 
likhet med Norge. Samtlige program i dansk tv-sport 
tok utgangspunkt i disse fire punktene: ideelt og ikke 
økonomisk formål, hele befolkningen skulle inklu-
deres, det nasjonale stod i sentrum og mangfoldighet 
og ikke særinteresser skulle telle. Sport ble betraktet 
som upolitisk og var fra starten derfor ikke tenkt som 
et viktig felt for dansk tv. Sportens autonomi var 
ifølge Fransen avhengig av at man hadde en felles 
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ideologisk forståelse av ’idrettens glade budskap om 
en sund sjel i et sundt legeme’. Første idrettssen-
ding var en filmreportasje fra EM i lettvekt boksing 
i 1952. VM i mannsfotball i Sveits i 1954 var den 
første store mediebegivenheten som ble sendt etter 
et samarbeid med ’De europeiske fjernsynsuker’. 
Sensasjonen var her at Tyskland, som hadde vært 
utestengt fra all idrett etter krigen, var med for første 
gang – og vant (Lippe, von der og MacLean, 2008). 
Først i 1960 var norsk tv offisielt klar for sendinger 
(Helland, 2003). 

Flere tv-stasjoner i nord-europeiske land disku-
terte relasjonen mellom tv-sendinger og selve idretts-
arrangementene. Alle var klar over at tv påvirket 
seerinteressen, men spørsmålet var hvordan. Og sva-
rene var ikke entydige. De som var skeptiske, var 
redde for at tv-dekningen skulle ha en negativ effekt 
på billettsalget. Mediesporten i tv ble da også først 
sett på som en konkurrent til idrettsarrangement i 
klubbene. Dansk idrettsforbund (DIF) boikottet tv en 
kort periode i 1957 for å presse kanalen til å betale et 
minimumshonorar for å dekke en idrettsbegivenhet. 
De øvrige nordiske idrettsforbundene støttet DIF. 
Som resultat måtte DR betale et minimumsbeløp på 
kr. 500 pr begivenhet i ett år. Den gang dreide det seg 
altså ikke om kjøp av rettigheter, men tap av tilskuer 
inntekter. Takket være samarbeidet med EBU (Eu-
ropean Broadcasting Union) klarte dansk tv å sende 
flere store idrettsbegivenheter. Det bidro til at idretts-
organisasjoner etter hvert ønsket å utnytte tv som en 
ny inntektskilde. De nordiske tv-stasjonene var skep-
tiske til kommersialisering av idretten på 1960-tallet. 
Dette synet gjenspeilet seg i samarbeidet om pro-
gramutveksling i ’Nordvisjonen’. Kommersialiserin-
gen ble sett på som en trussel mot idrettens idegrunn-
lag. Det viste seg dessuten at det ofte var vanskelig 
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for tv-stasjonene å produsere ’estetisk tilfredsstillen-
de bilder’. Store deler av dansk og norsk idrett, spesi-
elt hos radikale studenter langt ut på 1970-tallet, var 
også mot kommersialisering (Lippe, von der, 2001). 
Før toppidretten ble profesjonalisert, var idrettens 
tv-inntekter heller små og anti-kommersialiserings 
diskursen dominerte både i tv og i idretten. Det første 
spørsmålet gjaldt draktreklame. Det ble tillatt i DIF 
i 1969. Året etter fulgte Norge opp (Helland, 2003). 
I 1978 da DBU (dansk ballspill organisasjon) tillot 
idrettsforbundene å danne profesjonell idrett, var 
slaget tapt. Ikke uventet var dansk herrefotball først 
ute. Konklusjonen i ’Proff-innstillingen’ fra 1972 i 
Norges Idrettsforbund (NIF) var også å tillate profe-
sjonalisering av norsk idrett. I 1969 ble dansk tipping 
innført – ’Tipsfodbold’– med sendinger fra engelsk 
klubbfotball. Samme kamper ble også sendt til Norge 
og Sverige lørdag ettermiddag i vinterhalvåret. Etter 
en strid mellom DBU og DR om regler for idrettssen-
dinger, ble saken avgjort i høyesterett i 1982. Dansk 
idrett vant. Arrangører av idrettsbegivenheter kun-
ne nå fastsette vilkår og premisser for audiovisuell 
visning, fordi ’det kan have en betydning for deres 
økonomi’. To år etter valgte NIF å følge opp DBUs 
strategi, og vant (Helland, 2003).

En begynnende nyliberalisme:  
Kommersialisering av tv-kanaler 
Tippekampene fra engelsk fotball bidro til en endret 
holdning om kommersialisering. Etter hvert kom 
spørsmålet om kommersialisering av selve tv-kana-
lene.

Danmarks stats tv-kanal i regi av Danmarks radio 
monopol var slutt i 1988, da TV2 skulle komme på 
lufta. Kanalen var meget dyktig og fra 1991 domi-
nerte de det danske tv-markedet på sporten. TV2 var 
først en realitet i Norge i 1992. Et viktig mål for TV2 
i begge land var å skape konkurranse på nyhets- og 
aktualitetsstoff. Den gang skulle kanalene selv pro-
dusere alt stoffet. Dansk TV2 definerte idrett som en 
del av programflaten. Ledelsen ville utnytte idrettens 
potensiale som nyheter og populær underholdning, 
samtidig som kanalen skulle hente 75 % av sin finan-
siering via reklameinntekter. Derfor måtte de tiltrek-
ke et bredt publikum og utvikle en ’fullskala-kanal’. 
Også TV2 i Norge ble en ’allMENNkringkaster’ med 
daglige sportsnyheter. Ifølge sportsredaktør, Bjørn 
Taalesen, (2014) satset kanalen på å hente inn minst 
75 % av sitt budsjett på reklameinntekter i starten. 
Dansk TV2 fikk i 1989 retten til å vise høydepunk-
ter fra dansk klubbfotball. Dansk idrett og ’Team 
Danmark’ (samlende idrettsaktør) inngikk et juri-
disk basert avtaleforhold. Strategien hos begge var 

markedsorientert med fokus på medie-, annonse- og 
sponsormarkedet. Etter hvert klarte TV2 å få eks-
klusive reportasje- og nyhetsrettigheter til den nye 
superligaen i dansk fotball.

Fra midten av 1990-tallet økte konkurransen om 
sportssendinger, fordi flere kanaler så dagens lys, 
som bl a (MTG: Modern Times Group): TV3 og 
TV3+. Færre idrettsgrener kom på lufta. Fotball, 
håndball, ishockey og badminton-organisasjoner 
gjorde særavtaler med tv. Det ble altså en suksess-
historie. Årsaken er samarbeidet med dansk klubb 
fotball og rettigheter til internasjonal fotball. Her fin-
ner vi de sterkeste aktørene med høyest økonomisk 
kapital. Kanalen dekket sluttspillet i EM i mannsfot-
ball i Sverige i 1992, der Danmark vant. Til gjengjeld 
sendte DR VM i kvinnehåndball i Norge året etter. 
Også her vant Danmark. Ikke rart at fotball og hånd-
ball ble de dominerende satsingsområder i idrett på 
midten av 1990-tallet. Også i Norge har mediespor-
ten fått drahjelp fra kvinnehåndballens internasjonale 
seire fra 1998 (Lippe, von der og Hognestad, 2014).

Ettersom flere og flere kanaler ble tilgjengelige og 
konkurransen om og prisen til rettigheter til fotball 
økte, overtok TV3 og TV 3+ sendinger av dansk 
klubb fotball. I 2001oppga den danske regjeringen 
listen over spesielle samfunnsmessige viktige idretts-
begivenheter, som danskene skulle sikres adgang til 
på landsdekkende tv. Nå ble markedslogikker helt 
dominerende. I 2004 tillot MTG fotballen å inngå en 
5-års kontrakt med DR og TV2, fordi fotballklubbe-
ne var redd for at håndballen skulle få større andel 
i sponsormarkedet. Både kvinne og mannshåndbal-
len i Danmark var i verdensklasse og seerne kunne 
identifisere seg med mange helter og heltinner. TV2 
fikk eksklusive rettigheter til sendinger av landsla-
gets hjemmekamper for menn i perioden 2004-2008. 
Norske TV2 gjorde i konkurranse med NRKTV en 
nesten tilsvarende avtale med Norges Fotballfor-
bund for perioden 2006-2009. Ifølge Bjørn Taalesen 
(2006) var dette satsingsområde nummer en. ’NRKs 
teppelegging med vintersport i helgene hadde lenge 
vært plagsomt for TV2’. Derfor ble mannsfotballen 
et middel for at TV2 fortsatt skulle være en betyd-
ningsfull kanal. 

Tv-sportens opplevelsesverdi
Fransen deler seere i tre hovedgrupper; de dedikerte, 
som systematisk vil se alle programmer. Her er det 
som regel flest gutter og menn, mens flere jenter og 
kvinner multitasker. Den andre gruppen betegner hun 
som ’føljetongseerne’. Disse ser på bestemte idretter 
og konkurranser. Den siste gruppen er bare interes-
sert i store internasjonale begivenheter av nasjonal 
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betydning. For alle gruppene er underholdning det 
viktigste. Forfatteren forklarer underholdning som 
et resultat av en spesiell relasjon- et samspill- mel-
lom et medieprodukt med bestemte estetiske trekk 
og tematikker – og en mottaker. Denne oppsøker 
produktet under bestemte sosiale omstendigheter og 
møter teksten med et ønske om å få en helt bestemt 
type opplevelse. Underholdning skal være en posi-
tiv opplevelse, som skal tilfredsstille tre helt basale 
psykologiske behov. For det første å oppleve au-
tonomi i form av kontroll og selvbestemmelse. Det 
andre er å oppleve seg selv som kompetent. Å op-
pleve samhørighet med andre er ifølge forfatteren 
det tredje behovet. Disse behovene blir selvsagt best 
dekket i heltenarrativer.

Hver enkel sending rommer en avsluttet fortel-
ling, som ideelt sett er forbundet med både spenning 
og usikkerhet. Idrettskonkurranser forstås her som 
et spill fenomen. Vi er aldri helt sikre på hvem som 
vinner. Seerne skal søke å få et bestemt positivt og 
følelsesmessig utbytte av ’her og nå’, som er adskilt 
fra hverdagslivet. Kombinasjonen av formålsløshet 
og frihet fra hverdagen skal kunne gi seerne denne 
nytelsen. En kvinne på 44 år beskriver opplevelsen 
slik, her i en norsk versjon: 

Når vi ser det (sport) en lørdag eller søndag, så 
har man vært ute og handlet, eller man har vært i 
byen, (…). Nei, nå gidder jeg ikke mer i dag. Så 
er det at vi kan finne på; så tenker vi liksom: Neei, 
der er håndball, å så herlig! Så kan man bare sitte 
i stolen og flate ut. 

Opplevelseskvaliteten er selvsagt forskjellig alt etter 
interesse, type konkurranse og involvering. 

En meget lesverdig bok
Jeg kan så absolutt anbefale denne boken både for 
medieforskere, journalister, studenter og andre in-
teresserte. Det eneste jeg savner er mer stoff fra siste 
kapittel; om TV og sport i et nytt medielandskap. DR 

og andre nasjonale ikke-kommersielle tv-kanaler ser 
ut til å tape i konkurransen om store mediebegiven-
heter. EBU tapte da også kampen om OL-rettigheter 
i 2014 og 2016 ((Solberg, 2011). Slike spørsmål 
hadde jeg ønsket at forfatteren hadde fokusert på. 
Den digitale teknologien har gjort det lettere og bil-
ligere å produsere og distribuere sport. DR og kul-
turministeren har inngått avtaler i de siste fire år om 
at kanalen skal forplikte seg til å utvide de digitale 
medier. Det er jo helt nødvendig for å opprettholde 
en nasjonal kanal uten systematisk reklame. Både 
tv-sporten, idrettsorganisasjoner og digitale medier 
er i dag under et press om å nytenke sine forret-
ningsmodeller. Hva som skjer i løpet av de fem første 
årene er derfor vanskelig å spå.
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En viktig konklusjon i Kent Asps doktoravhandling 
Mäktiga massmedier fra 1986 er at medienes stadig 
sterkere plass i det politiske liv har ført til en ’medi-
alisering’ av politikken, i betydningen ”ett politisk 
system som i hög grad påverkas av och är anpassat 
till de krav som massmedierna ställer i sin bevakning 
av den politiska världen” (Asp 1986: 359). Med det 
introduserte Asp et begrep som på en betegnende 
måte favnet et viktig trekk ved samfunnsutviklingen. 
Begrepet ble ikke en umiddelbar suksess, men vant 
sakte terreng. Og etter en eksplosjonsaktig økning i 
interessen for det litt inn på 2000-tallet, er mediali-
sering/mediatization et av dagens heteste medievi-
tenskapelige moteord (Hjarvard 2013, Lundby 2014, 
Esser & Strömbäck 2014).

I Mediekratin – mediernas makt i svenske val tar 
Kent Asp i samarbeid med Johannes Bjerling opp trå-
den fra 1986, og spør hvordan forholdet mellom me-
diene og politikken har endret seg siden da. Utgangs-
punktet er tre viktige endringer i løpet av perioden: 
mindre partitro velgere og større bevegelser mellom 
partiene; valgkamper i økende grad preget av medi-
ene; mer uavhengige medier med en egen politisk 
dagsorden. Mot denne bakgrunn ønsker forfatterne å 
belyse tre sentrale spørsmål. Først: Hvilken rolle har 
mediene hatt i de ti svenske valgkampene mellom 
1979 og 2010? Dernest: Hvordan trer medienes rolle 
i valgkampen frem i et maktperspektiv? Og sist, men 
ikke minst: Hvilke konsekvenser har medienes tilta-
gende makt for det representative demokratiet – og 
for maktfordelingen i samfunnet?

Asp og Bjerlings siktemål er å vise hvordan medi-
enes beskrivelse av virkeligheten har endret seg, ikke 
hva som har skjedd med deres vurdering av den. Føl-
gelig er det medienes nyhetsrapportering som står i 
fokus. Deres empiriske grunnlag er en medievalgun-
dersøkelse som omfatter nyhetsstoffet i radio (SR), 
tv (STV og TV4) og aviser (rikspolitisk stoff i seks 
storbyaviser) i de siste fire ukene foran samtlige valg 
fra 1979 til 2010 – samt foran tre folkeavstemninger 
i løpet av perioden. I tillegg benytter de i noen grad 
også en ’valgspurtstudie’ som dekker tre avisers ny-
hetsstoff de siste ti dagene før valgene helt tilbake til 
1956. Dette er – for å låne forfatternes egne ord – ”ett 
gediget empiriskt material” (s. 12). Ti valgstudier av 
høy faglig kvalitet med samme teoretiske grunnlag, 
samme metodiske opplegg, og samme studieobjekter, 
er et datamateriale som gir grunnlag for konklusjoner 
med stor tyngde. Mediekratin viser slik sett at studiet 
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av sosial og politisk endring krever en kontinuerlig 
forskningsinnsats over tid.

Bokens tre første kapitler presenterer analysens 
teoretiske rammeverk. Det er en presis, men kortfat-
tet, introduksjon, som langt på vei fremstår som en 
utvidet begrepsoversikt. Den formidler like fullt en 
god teoretisk forståelse av sentrale aspekter ved medi-
enes maktuttrykk, og gir en nødvendig bakgrunn for å 
forstå de etterfølgende empiriske analysene. Viktigst 
er i så måte skillet mellom en sanksjonsbasert medie-
makt ‒ og en sanksjonsløs. Den empiriske analysen 
befatter seg med den andre av dem, som spesifiseres i 
én manifest og synlig mediemakt – og én som virker 
gjennom politikkens tilpassing til mediene. Den siste 
av dem, den usynlige og latente, er politikkens media-
lisering, og kjernen i den avsluttende beskrivelsen av 
perioden mellom 1979 og 2010 som en overgang fra 
et partidemokrati til et mediekrati.

Deretter følger et ’mellomspill’, med et relativt 
langt kapittel som gir en nyttig oversikt over viktige 
kjennetegn hvert enkelt valg, og hvilke saker og kon-
fliktlinjer som preget dem; og et kort som gjør rede 
for de undersøkelsene analysene bygger på.

I kapittel 6 og de åtte neste kapitlene er turen 
kommet til de empiriske analysene av de ti valgkam-
pene. Relativt kortfattet, men informativt, tar de opp 
ulike aspekter ved politikkens plass i offentlighe-
ten; mediene som politikkens scene og de aktørene 
som opptrer på den; hvilke konfliktlinjer som preger 
valgkampene og partiledernes posisjon i dem; om 
mediene favoriserer noen partier på bekostning av 
andre; – og noen beslektede spørsmål. Samlet sett gir 
analysene et bredt innblikk i utviklingen av sentrale 
aspekter ved valgkampen og dens aktører, og her er 
det bare plass til å fremheve noen få av mange inter-
essante funn. 

Ett viktig resultat er at valgkampene på 2000-tal-
let grunnet et betydelig større samlet nyhetstilbud, 
relativt sett har en mer beskjeden plass i de domine-
rende nyhetsmediene, enn de hadde på 1990-tallet. 
Konsekvensen er at det kreves et større personlig 
initiativ for å tilegne seg politisk informasjon – og 
at avstanden mellom informasjonsrike og informa-
sjonsfattige velgere er blitt større. Samtidig viser 
analysene en sammenheng både mellom valgdeknin-
gens omfang og velgernes valgdeltakelse, og mel-
lom den plass mediene gir ulike partier og velgernes 
oppslutning om dem. Her gir dataene i liten grad 
grunnlag for entydige konklusjoner om årsaksforhol-
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det. Det faktum at nye partier har etablert seg i løpet 
av perioden antyder imidlertid at mediene reflekterer 
den eksisterende partistrukturen, og at de medvirker 
til å fornye den heller enn til å forsterker den.

Videre er det verd å merke seg en tydelig for-
skyvning i balanseforholdet mellom politikerne og 
journalistene i de sistnevntes favør, og at det særlig 
er journalistiske analyser og kommentarer som har 
fått en mer fremtredende plass. De som fortolker det 
som skjer i løpet av valgkampen setter et sterkere 
preg på dagens valgkamp enn dens egentlige aktører. 
Journalistenes vurderinger og veiledning danner et 
filter mellom politikerne og velgerne, med det resul-
tat at politikernes målsetninger og hensikter kommer 
i bakgrunnen. Derimot støtter ikke analysen en nokså 
vanlig oppfatning om at partilederne i økende grad 
dominerer medievalgkampens nyhetsstoff. Men si-
den de er blitt mer synlige i annet medieinnhold, og 
slikt innhold har hatt en betydelig vekst, trer partile-
derne og andre politiske stjerner, likevel totalt sett 
mer frem i mediene enn tidligere.

Tidlig på 1990-tallet fant det sted en viktig end-
ring i medienes valgdekning, ved at de nå for al-
vor begynte å praktisere en profesjonell politisk ny-
hetsjournalistikk, i stedet for den tidligere partipoliti-
serte. Det har gjort medienes forhold til partiene mer 
uforutsigbart. Men selv om samtlige partier i en eller 
flere valgkamper enten har fått en fordelaktig eller 
en ufordelaktig omtale, er det i et lengre perspektiv 
ingen systematisk skjevhet i medienes behandling av 
dem. Og selv om utviklingen har gitt mediene større 
politisk innflytelse over valgkampens innhold og 
profil, konstaterer forfatterne at deres innflytelse like 
fullt har en klar begrensning. Det er tross alt partiene, 
ikke mediene, som avgjør hvilke saker som preger 
valgkampen, og som definerer dens konfliktmønster. 

Bokens empiridel presenterer en omfattende em-
piri med en lang rekke funn, og den gir et godt bilde 
av valgkampens utvikling. Men til tross for en klar 
underliggende medialiseringstendens, er det ikke en 
ubetinget entydig utvikling. Mange resultater peker i 
litt ulike retninger. Det er også en blanding av resul-
tater leserne vil nikke gjenkjennende til, og resultater 
som utfordrer etablerte oppfatninger om tingenes 
tilstand. Alle resultatene gir heller ikke grunnlag for 
like sikre konklusjoner om sammenhenger og årsa-
ker. Det stiller krav til lesernes evne til å danne seg 
et empirisk helhetsbilde, og selv om fremstillingen 
i seg selv er lett tilgjengelig, knytter det seg enkel-
te metodologiske utfordringer til den. Bak noen av 
analysene befinner det seg en omfattende empiri som 
ikke er presentert i sin helhet, samtidig som deler av 
analysene bygger på kompliserte indekser som ikke 
er forklart. Slik må det vel være med et så stor empi-

risk materiale, når bokens erklærte målgruppe både 
er forskersamfunnet og den opplyste allmennhet. 
Men det kan nok være utfordrende for noen, og for-
utsetter at leserne stoler på grunnlaget for analysene. 
Det er det imidlertid all grunn til å gjøre.

De resterende kapitlene knytter empirien sammen 
med den innledende teorien om mediemaktens synlige 
og usynlige ansikt. Først i forhold til tre former for en 
synlig mediemakt. Her er hovedkonklusjonene for det 
første at mediene forvalter sin fremstillingsmakt slik at 
valgkampen fremstår som et samspill mellom medie-
ne og partiene, der mediene i varierende grad fungerer 
både som med- og motspillere til partiene. Dernest at 
medienes premissmakt dels påvirker fordi medienes 
dagsorden har større betydning for velgerne enn parti-
enes egen når de ikke er enige; dels fordi deres frem-
stilling av aktuelle saker gir politikerne et forvarsel 
om den videre utviklingen, heller enn å speile virke-
ligheten. Og sluttelig at medienes publikumsmakt vi-
ser seg ved at det bildet de tegner av partiene forklarer 
endringer i velgernes partisympatier, og at medienes 
bilde av partiene preges mer av deres egen stoffpriori-
tering og redigering, enn av partiene selv.

Deretter kommer turen til medienes usynlige makt 
som de utøver gjennom sin tilpasningsmakt, kon-
kretisert i form av en medialiseringsprosess, særlig 
drevet frem av to viktige utviklingstrekk. Samtidig 
som medienes kontroll over den politiske publisiteten 
har økt på partienes bekostning, har medienes interes-
se for den informasjonen partiene forvalter minket, 
mens partienes behov for publisitet har økt. Ved det 
har politikerne blitt mer avhengig av mediene, med 
den konsekvens at de for å ivareta sine interesser må 
tilpasse seg medienes nye rolle. Det er denne tilpas-
ningen som driver medialiseringsprosessen fremover: 
uten partienes tilpasning til medienes mer aktive rol-
le, ingen medialisering Og nå har utviklingen, ifølge 
Asp og Bjerling, kommet så langt at dagens samfunn 
er blitt et mediekrati, preget av mer individualisert 
velgere, mer profesjonelle partier, og mer selvstendi-
ge og mektigere medier. I mediekratiet har mediene 
en mer aktiv rolle som overvåkere og granskere av 
det politiske liv, enn de hadde i partidemokratiet.

Boken gir et godt empirisk belegg for de tenden-
ser den beskriver i retning av et mediekrati. Det er 
likevel et spørsmål om den ikke er litt for enøyd i 
sin beskrivelse av utviklingen. Rett nok har mediene 
en sentral politisk rolle av en annen karakter enn 
tidligere som ingen kan se bort fra, men det er også 
’tendenser i tiden’ som bidrar til å svekke deres inn-
flytelse. På den ene siden har fremveksten av sosiale 
medier på Internett gjort det mulig å kommunisere 
uavhengig av de tradisjonelle mediene gjennom dis-
kusjonsfora, blogger og ulike innholdsfellesskap, 
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noe mange benytter seg av. På den andre siden er 
det tydelige tendenser til at partiene i økende grad 
satser på husbesøk og andre former for ”tradisjonell” 
direkte kontakt med velgerne. Det hadde unektelig 
vært interessant om forfatterne hadde trukket slike 
tendenser inn i sin avsluttende diskusjon, og vurdert 
om de bidrar til å nyansere det bildet de beskriver. Er 
det mulig å se utviklingstrekk som antyder at medie-
kratiet kanskje er på høyden av sin makt akkurat nå, 
og at det vil svekkes i tiden som kommer?

Forfatternes ønske om å nå frem til lesere både i 
og utenfor universitetsmiljøene krever en vanskelig 
balansegang. Og selv om de langt på vei har lykkes 
i å gi boken en form som ikke bør skremme bort 
noen lesere, tror jeg at to grep i den empiriske delen 
ville vært ønskelig sett fra begge målgruppenes side. 
For det første klare presiseringer på slutten av hvert 
kapittel som oppsummerer de viktigste funnene i 
dem. For det andre noe mer utførlige beskrivelser av 
operasjonaliseringer og indekskonstruksjoner for å 
klargjøre grunnlaget for analysene. En indeks ville 
også unektelig vært en fordel.

Mediekratin er en interessant og viktig bok. For-
ankret i en kortfattet teoretisk presentasjon av medie-
maktens ulike ansikter viser den på hvilke måter for-

holdet mellom mediene og politikken har endret seg 
mellom valgene i 1979 og 2010. Dens omfattende 
empiriske analyser gir en god bakgrunn for å forstå 
viktige utviklingstrekk i perioden, og selv om en nok 
kunne ønsket seg at den noen steder hadde gått mer i 
dybden, er det bokens sterkeste side. Det er vanskelig 
å finne andre arbeider innenfor dagens omfattende 
medialiseringslitteratur som gir et tilnærmet like so-
lid empirisk belegg for de medialiseringstendensene 
de beretter om.
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Reality-TV kan være smalt eller bredt, bra eller dårlig, 
interessant eller uinteressant, enkelt eller komplekst. 
Det kan være dum søppel-TV eller koselig familie-
underholdning og kan appellere til gamle og unge, 
kvinner og menn, middelklasse og arbeiderklasse. 
Reality-TV kan utfordre seerne eller oppleves som 
spekulativt. Genren kan fremstå som ekte og autentisk 
eller falskt og konstruert. Reality-TV skaper helter og 
skurker, tapere og vinnere. Programmene kan hjelpe 
deltakerne og gi de nye muligheter eller utnytte de. 

Reality-TV er altså en svært omfattende og 
mangfoldig TV-genre som inneholder alt fra ma-
ke-over konsepter som for eksempel Luksusfellen (i 
Sverige Lyxfällan og i Danmark Luksusfælden) eller 
de titalls ”hjelp til oppussingsprogrammene” som 
finnes på de fleste kanaler. Til genren regnes også 
dokusåper som den prisvinnende1 norske Snøball-
krigen (NRK 2011) eller machodokusåpen Deadliest 
Catch (Discovery 2005-?). Reality-TV kan være 
talentkonkurranser som det globale konseptet Idol 
(Idols i Danmark) eller NRKs talentkonkurranse Vir-

tuos (2006-2014) (en konkurranse for Norges unge 
klassisk musikktalenter) eller realitykonkurranser 
som ”feel good” serien Alt for Norge (TVN 2010- ) 
(i Sverige Alt för Sverige SVT1 2011-  og i Danmark 
Alt for Danmark TV5 2012- ) og ”trash” konseptet 
Paradise Hotel. Sannsynligheten er stor for at man 
til enhver tid vil komme over et reality-program 
mens man kanalsurfer. Reality-TV er masseunder-
holdning og en av de mest suksessfulle genrene på 
TV. Reality-TV er med andre ord en svært kompleks 
TV-genre som er vesentlig å forstå om man ønsker å 
forstå TV innholdet i dag.

Reality TV er også navnet på professor Anne Jer-
slevs introduksjonsbok som søker å forstå og kon-
tekstualisere denne sentrale TV-genrens utbredelse, 
innhold og utvikling. Boka stiller en rekke sentra-
le spørsmål: hvilke mediebehov tilfredsstiller rea-
lity-TV, hvordan kan vi forstå reality-TV, hvordan 
har reality-TV forandret populærkulturen, hva slags 
seeropplevelser tilbyr reality-TV til hvem samt hva 
kan reality-TV si om vår tid.
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Recensioner

Anne Jerslevs Reality-TV er utgitt som del av den 
danske bokserien Kort og præcist om medier og kom-
munikasjon. Med andre ord er bokens fremste mål 
å fungere som, ja nettopp, en kort og presis innfø-
ring i reality-TV. Den ønsker å gi leseren en oversikt 
over genren som et mediefenomen, den mest sentrale 
forskningen på feltet og skissere opp de viktigste fag-
debattene. Det å oppsummere et stort tema og fagfelt 
på en oversiktlig og informativ måte uten å miste for 
mye av fagstoffets kompleksitet gjør innføringsboka 
til en krevende øvelse om den skal gjøres på en god 
måte. 

Reality-TV lykkes i denne balansegangen mellom 
oversikt og kompleksitet i veldig stor grad. Boken 
er imponerende velstrukturert og informativ. Hvert 
kapittel skisserer opp og besvarer ett eller to sentrale 
spørsmål på en engasjerende måte. Boka er rela-
tivt tematisk strukturert og består av seks kapitler. 
Første kapitel setter reality-TV inn i en økonomisk 
og industriell kontekst. Kapittel to diskuterer rea-
lity-TV som format og genre, mens kapittel tre og 
fire omhandler henholdsvis reality-TV som intimi-
tetsfjernsyn og celebritetsfjernsyn. Det femte kapitlet 
diskuterer hvem reality-TV-seeren er og det siste ka-
pitlet setter reality-TV inn i en større sosial kontekst. 
Boken kan således også fungere som et oppslagsverk 
og kapitlene leses uavhengig av hverandre. 

Fordi så mange reality-programmer tar utgangs-
punkt i det intime (og feminine) er den offentlige 
diskursen rundt reality-TV ikke sjeldent endimensjo-
nal i fokus og mye av kritikken fylt av dårlig skjult 
elitisme. Som Jerslev påpeker i en av bokens første 
setninger Reality-TV blir ikke sjeldent oppfattet som 
søppel-TV. Heldigvis holder Jerslev seg for god til 
å reprodusere denne forenklede oppfatningen, men 
søker heller å nyansere forståelsen av det komplekse 
fenomenet reality-TV er. Jerslev makter å diskutere 
genrens problematiske aspekter uten å bli (for)døm-
mende. For eksempel er kanskje boka på sitt bes-
te i diskusjonen av det som regnes som det første 
reality-TV programmet: amerikanske An American 
Family (PBS, 1973) og potensialet i genrens subver-
sive muligheten til å vokalisere og visualisere andre 
perspektiver enn det heteronormative. Det beste ek-
semplet på dette i dag er grenseoverskridende RuP-
aul’s Dragrace (Logo 2009- ) som viser hvordan re-
alitykonkurranseformatet kan brukes til å synliggjøre 
en verden av subversiv queer extravaganza hvor det 
performative aspektet i genren virkelig blir tematisert. 

På grunn av bokens drøye 140 sider vil det selv-
sagt være mangler og utelatelser og de fleste av disse 
utelatelsene er velfunderte og godt forklart. Likevel 
savnes en mer inngående beskrivelse av forskjellige 

former for reality-TV. Boken har valgt ut noen ho-
vedcase som analyseres og diskuteres opp mot ho-
vedspørsmålene. Disse er i hovedsak Paradise Hotel 
(og den danske spinoff realitydokumentaren Amalies 
verden), Big Brother og Unge Mødre. Fire konsepter 
som i stor grad appellerer til det samme (unge og 
kvinnelige) publikumssegmentet. 

Hovedeksemplene som blir viet aller mest plass 
er Paradise Hotel og Big Brother. De er relativt like 
i format med sitt fokus på sosialt spill og ukjen-
te deltakere, i tonen (de er relativt kalde), har den 
samme lave statusen og tilhører begge reality-TV 
underkategorien Jerslev kaller konkurransereality. 
Slik gir boka slipp på en gyllen mulighet til å tilføre 
diskusjonen ekstra mangfold og kompleksitet. Det er 
kanskje også disse konseptene flest assosierer med 
ordene reality-TV. Slik kunne det vært fruktbart med 
en analyse av et program eller to som fremstod som 
annerledes i tone eller konsept. For eksempel kunne 
en analyse av et talentreality format tilført kjendis-
diskusjonen en interessant dimensjon fordi deltaker-
ne etter deltakelse ofte befinner seg et sted mellom en 
attributed (kjendis gjennom eksponering) og achie-
ved (kjendis gjennom et talent) kjendisstatus. 

Boken kunne også brukt et mer tonalt annerle-
des konkurransereality program som case. For ek-
sempel vil det personlige og intime i et ”feel good” 
konkurransereality format som for eksempel Alt for 
Norge/Sverige/Danmark gi et helt annet inntrykk av 
reality-TV-deltakerne da deres sårbarhet, sjarme og 
søken etter sine røtter skildres med varme og en stor 
grad av patos og sympati i motsetning til konfliktene 
som ofte er en stor del av Big Brother og Paradise 
Hotels mer problematiske intimitets iscenesettelse. 

Dette er selvsagt mer et hjertesukk enn direkte 
kritikk. Ut i fra bokens mandat treffer Reality-TV 
ved å gi leseren en velfundert innsikt i genren. Boken 
er et viktig utgangspunkt for å forstå denne svært 
komplekse TV-genren og er et godt sted å starte for 
at diskursen rundt reality-TV skal bli mer faktabasert 
og mindre preget av fordommer og slik gjøre forstå-
elsen av denne eksepsjonelt populære TV-genren mer 
produktiv. 

Not
 1. Programmet vant tre Gullruten-priser samt Prix Europa 

i Berlin 2011 for beste TV-dokumentar.
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