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Linus Andersson (f. 1979) är verksam som forskare 
och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap 
vid institutionen för kultur och kommunikation, 
Södertörns högskola. Forskarstudierna har bedrivits 
vid forskarskolan BEEGS, Baltic and East European 
Graduate School.

Med det tidiga 2000-talet följde ett antal förändringar 
på televisionens område: Analoga TV-sändningar ersattes i flera länder 
av digitala, vilket medförde introduktionen av nya typer av TV-tjänster. 
Detta sammanföll med en kulturell omvärdering av televisionens status där 
vissa ”kvalitetsserier” blev legitima referenser i kulturbevakningen. Med 
utgångspunkt i Italien startade en våg av pirat-TV-stationer i Europa, och 
från konstnärligt håll ägnades televisionen uppmärksamhet, både i form 
av utställningar på ledande institutioner, och i form av konstnärlig TV-
produktion.

Det sistnämnda är ämne för denna avhandling som undersöker tre exempel 
på alternativ television skapad av konstnärer under perioden 2004-2008: CAC 
TV, ett experimentellt program producerat av Contemporary Art Center i 
Vilnius som sändes i en kommersiell TV-kanal i Litauen; Good TV, som 
visade videokonst i icke-kommersiell lokal-TV i Stockholm; samt Candyland 
TV, en piratsändning arrangerad av ett konstgalleri i Stockholm. 

Med utgångspunkt i forskning om alternativa medier, TV-teori med 
inriktning mot genreanalys och narratologi, och medieestetiska resonemang 
ställs frågor som rör relationen mellan social och estetisk mediekritik: 
Vilka formmässiga och stilistiska drag finner man i dessa televisioner 
och hur förhåller de sig till konventionella genrer och berättarstrukturer? 
Vilka kopplingar finns till tidigare exempel på alternativ och experimentell 
television? Vad för en idé om television framträder ur dessa verksamheter?
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