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Abstract 
 
Linus Andersson (2012): Alternativ television. Former av kritik i 
konstnärlig TV-produktion. Örebro Studies in Media and Communication 
15, Södertörn Doctoral Dissertations 71, 222 pp. 
 
This dissertation analyses social critique, communication critique and aesthe-
tical critique in television produced by artists. Theoretically it draws on rese-
arch on alternative media, TV studies, especially genre analysis and narrato-
logy, and media aesthetics. It conducts a text-production study of three ex-
amples of alternative television from the period 2004-2008: Contemporary 
Art Center TV (CAC TV): A show produced by the CAC in Vilnius, Lithua-
nia and aired on a commercial TV-channel; Good TV who aired video art on 
a local public access channel in Stockholm, Sweden; and Candyland TV, a 
pirate transmission from an art gallery in central Stockholm. 

Empirically it builds on TV-texts, web sites and documents, as well as 
interviews with participants. Through a study of form and stylistics, rela-
tion to conventional genres and modes of narration, it engages in a discus-
sion about the features of a critical, alternative media text.  

The study shows how these televisions work in a tradition of alternative 
television and connects them to tactics and aesthetical forms as found in 
historical examples, but also how this type of formalist media critique 
might inform an understanding of alternative media. From the analysis of 
relations between social and formalist aspects of alternative television, a 
distinction between alternative as ”alternative worldview” and as ”alterna-
tive expressions” is suggested, a distinction that contributes to the deve-
lopment of theory in the study of alternative media. 

Keywords: alternative television, alternative media, critical media, television, 
media aesthetics, media critique. 
 
Linus Andersson, Institutionen för kultur och kommunikation 
Södertörns högskola, SE-141 89 Huddinge, Sweden, linus.andersson@sh.se 
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Förord 
Ett vetenskapligt arbete är till stora delar en produkt av sin tillkomstmiljö, 
och den här avhandlingen utgör inget undantag. I mitt fall har det dessut-
om varit fråga om tre miljöer: Forskarskolan Baltic and East European 
Graduate School (BEEGS) vid Södertörns högskola; ämnet medie- och 
kommunikationsvetenskap (MKV) vid Institutionen för kultur och kom-
munikation, Södertörns högskola; samt medie- och kommunikationsveten-
skap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, 
Örebro universitet. Det har onekligen varit en stor tillgång att få röra sig 
mellan dessa miljöer och följaktligen finns det många människor som för-
tjänar min tacksamhet. 

Forskarstudierna gjordes möjliga genom ett generöst bidrag från Öster-
sjöstiftelsen. Den tvärvetenskapliga forskarskolan BEEGS och Center for 
Baltic and East European Studies (CBEES) var en på många sätt inspire-
rande miljö, med en exceptionellt välfungerande administration. Tack Lena 
Arvidson, Nina Cajhamre och Ewa Rogström för vad som kan ha varit 
Sveriges mest behagliga doktorandtid! 

Jag vill tacka min handledare professor Göran Bolin som väglett mig 
med klokhet och entusiasm, och som aldrig låtit mig tvivla på att detta 
projekt varit genomförbart. Jag vill också tacka mina biträdande handleda-
re, inledningsvis professor Stig Arne Nohrstedt och sedermera docent Anna 
Roosvall. Anna klev in i ett kritsikt skede av skrivprocessen och mycket av 
avhandlingens slutgiltiga utformning bygger på hennes genomtänkta råd 
och noggranna läsning. Vid mitt 60 % -seminarium var Peter Lindholm 
opponent och hjälpte mig att hitta ett språk för framställningen.  Oppo-
nent vid slutseminariet var professor Liv Hausken som tog mitt arbete på 
största allvar och föreslog den riktning som slutförandet kom att ta. Tack 
så mycket! 

Naturligtvis vill jag rikta ett stort tack till de personer från CAC TV, 
Good TV och Candyland TV som tog sig tid att prata med mig om sin 
verksamhet, som upplåtit sina arkiv åt min forskning och som beredvilligt 
svarat på allehanda frågor som uppkommit under arbetets gång.  

Den miljö som varit närmiljö de senaste åren, tillika min arbetsplats i 
nära tio år, är forskar- och lärarkollegiet i MKV vid Södertörns högskola. 
Det är en miljö som varit mycket lustfylld och stöttande. Jag vill särskilt 
nämna Michael Forsman och tacka för hjälpsamma läsningar, samt Aman-
da Lagerkvist för motiverande samtal. Jag känner också stor tacksamhet 
inför mina doktorandkollegor, speciellt Carina Guyard och Anne Kaun, 
liksom kontorskamraterna Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt. Tack 
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vare er kan jag att se tillbaka på mina doktorandstudier som en tid präglad 
av gott kamratskap och mycken glädje.  

Jag vill i anslutning till detta också tacka BEEGS-kollegorna Anders 
Nordström, Jenny Svensson, Anders Bartonek, Carl Cederberg och The 
Karl Marx Reading Group. Ett särskilt tack vill jag rikta till Egle Rindzevi-
ciute som min första dag på forskarutbildningen tipsade om några kompi-
sar i Vilnius som sysslade med experimentell TV.  

Genom ett avtal med Örebro universitet hade jag också förmånen att 
stifta bekantskap med en mycket forskningsaktiv MKV-miljö. Genom dok-
torandkurser, högre seminarier, forskardagar och gemensamma forskarut-
bildningsretreat har jag, genom Örebro-kollegiets föredömliga generositet, 
lärt mig åtskilligt om forskningens hantverk. Tack! 

Vad gäller avhandlingen i den form som den nu föreligger finns ett antal 
personer som ägnat mycket tid och möda på att bistå mig. Stort tack till 
Per-Henrik Beischer, Rebecka Beran, Percy Forsgren och Liis Oad som 
hjälpt till med korrekturläsning! Även Rickard Jacobson förtjänar ett tack 
för formgivningen av bokens omslag. 

En fjärde miljö som varit, och alltjämt är, betydelsefull är hemmet. Tack 
till min familj, till Karolina, Henry och Sture för stöd och uppmuntran! 
 
Boken tillägnas minnet av min pappa Jarl ”Jalle” Andersson (1945-2009), 
som jag delade många fina TV-stunder med.  
 
Huddinge, augusti 2012 
Linus Andersson  
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KAPITEL 1 

Inledning 
 
 
 
 
 
Vintern 2010 öppnade en utställning på museet för samtidskonst (MAC-
BA) i Barcelona. Dess tema var konst, television och filosofi, och titeln på 
utställningen var Are You Ready for TV? Ett val av titel som kan tyckas 
märkligt med tanke på att television varit en integrerad del av vardagslivet 
i de flesta delar av världen i flera decennier. Dessutom har det väl aldrig 
varit så svårt att definiera TV som 2011 när det går att ta del av audiovisu-
ellt material genom en mängd olika plattformar, när som helst och var som 
helst (Lotz 2007; Gripsrud 2010). Sannolikt fick utställningen inte sitt 
namn för att den introducerar en ny medieteknik för en nyfiken och häpen 
publik, snarare för att den lyfter televisionen upp ur dess vardagliga ”fa-
miljaritet” och belyser den på ett nytt sätt. Den här avhandlingen handlar 
om sådana försök att kasta nytt ljus på televisionen, att undersöka den och 
att förändra den: alternativ television.1 Detta studeras genom tre exempel 
på experiment med TV-mediet, med dess produktion och med TV-texten. 

De tre exempel som studeras här blev till och existerade under det tidiga 
2000-talet och består av projekt där konstnärer på olika sätt närmade sig 
TV-mediet, som experiment eller intervention. Det handlar inte specifikt 
om videokonst, vilket i och för sig är ett spännande ämne men som fått 
utförliga genomlysningar annorstädes (alternativ television har ibland dis-
kuterats i konsthistoriska översikter, t.ex. Rush 1999; Liljefors 2005). Min 
undersökning handlar snarare om TV-program/serier som gjorts av konst-
närer, om än inte helt utanför de etablerade institutionerna, så lite vid si-
dan om. Det första av dessa exempel är den litauiska TV-serien Contempo-
rary Art Center Television (CAC TV) som mellan 2004 och 2007 från 
konstcentret CAC i Vilnius producerade ett program för den nationella, 
kommersiella TV-kanalen TV1, ett program som visade och diskuterade 
samtidskonst, men som framförallt försökte, på ett lekfullt och explorativt 
sätt, undersöka den kommersiella televisionen utifrån en konstnärlig hori-
sont. Det andra exemplet är den svenska TV-serien Good TV som mellan 

                                                      
1 Även om benämningen ”alternativ television” är min så har den använts tidigare 
(jfr Boddy 1991; Ouellette 1995), t.ex. fanns det i Cologne, Frankrike en grupp 
konstnärer som kallade sig Alternativ Television (ATV) och som mellan 1976 och 
1982 genomförde piratsändningar i det lokala TV-nätet (Michalka 2011: 121). 
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2004 och 2008 sändes i Stockholms lokala, icke-kommersiella public ac-
cess-kanal Öppna kanalen och där visade videokonst och arrangerade live-
framträdanden. Det tredje exemplet är också hämtat från Stockholm och 
består i ett tillfälligt experiment med att under en lördag i februari 2007 
kapa TV-mottagare och sända pirat-TV från galleri Candyland, under 
namnet Candyland TV. 

Genom att benämna detta fenomen som ”alternativ” ansluter jag till den 
forskningstradition inom medie- och kommunikationsvetenskap vars un-
dersökningsobjekt inte utgörs av massmedier eller den breda populärkultu-
ren, utan som studerar alternativa medier. Eftersom begreppet ”alternativ” 
finns med i titeln, och är ett centralt begrepp, kan det vara på sin plats att 
kommentera användningen av det. Det ligger nämligen en omedelbar be-
svärlighet i själva ordet eftersom det är negativt definierat – alternativet 
existerar bara i relation till den norm som det utgör ett alternativ till 
(Downing 2001). Om man exempelvis talar om alternativ television eller 
alternativa medier väcks omedelbart frågan om vad icke-alternativ televi-
sion eller medier är, vilket riskerar att generera lika oprecisa svar. En lös-
ning har varit att byta ut ”alternativ” mot något annat prefix, tillexempel 
”radikal”, ”autonom”, ”medborgar-”. Ett annat sätt att komma förbi 
problemet med den negativa definitionen är att låta ”alternativ” anta en 
normativ eller värderande snarare än logisk betydelse. Exempel på en så-
dan användning finns i genrebeteckningen ”alternativ rock” som ju inte 
avser någon betydande kvalitativ skillnad mot ”vanlig” rockmusik, utan 
verkar vara ett begrepp som samlar kontextuella variabler (artisters attity-
der gentemot musikbranschen och sina fans etc.). Med en preliminär defi-
nition, hämtad från Coyer m.fl. (2007), kan alternativa medier beskrivas 
som medieformer av mindre skala, som är mer tillgängliga och baserade på 
deltagande, mindre begränsade av byråkrati eller kommersiella intressen än 
mainstream-medier, och ofta i direkt opposition till dessa (Coyer m.fl. 
2007: 1). 

MACBA-utställningen som nämndes i inledningen är ett av flera exem-
pel på ett nyväckt intresse för television på konstens område under det 
tidiga 2000-talet, och kanske kan detta placeras i ett sammanhang genom 
ett citat ur Stefan Jonssons essä ”Estetikens fakta och journalistikens fik-
tioner”: 

Söker sig någon längre till massmedierna för att få veta något om verklighe-
ten? Den som slår upp en av kvällstidningarna för att informera sig invigs i 
påhittade förlopp med intriger från olika tv-serier och mediepremiärer. Den 
som å andra sidan går till konstgalleriet för att fly till skönhetens land blir 
bombarderad av fakta om folkmord, sexuella övergrepp och bittra flykting-
öden. 
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Samma sak för alla som följer de globala tv-kanalernas nyheter om krig och 
oroshärdar i världens utkanter. I stället för information och analys ger 
sändningarna ett tonsatt och dramatiserat montage av lösa faktabitar, ryk-
ten och åsikter (Jonsson 2010: 96). 

Även om Jonssons text följer essäns fria form, där bevisföringen är under-
ordnad formuleringskonsten, fångar den in ett av de sammanhang som på 
sätt och vis skapat den här avhandlingens problemområde: konstens (öka-
de) intresse för samhällsengagemang och massmediernas och journalisti-
kens (vikande) roll i verklighetsbeskrivningen. Om det stämmer, som Jons-
son påstår, att massmedierna inte längre är förmögna (om de någonsin 
varit det) att återge verkligheten, så har kanske en viss typ av samtidskonst 
tagit dess plats. Men man skulle också kunna hävda att det inte bara är 
konsten som utmanar massmedierna utan att det även inom medieområdet 
finns sfärer som, så att säga, tagit sig an uppgiften att berätta om verklig-
heten på sätt som de etablerade massmedierna inte gör. En stor del av detta 
utgörs av vad man kallat interaktiva medier, personliga medier, och sociala 
nätverksmedier: en typ av medierad kommunikation människor emellan 
där innehållsproduktion och användning delvis smälter samman (Jenkins 
2006). Parallellt med detta talar man om alternativa medier – småskaliga, 
ofta ideella initiativ på kommunikationsområdet som strävar efter att visa 
upp och ge röst åt företeelser, individer och frågor som massmedierna av 
olika anledningar (politisk ideologi, nyhetsvärdering, kommersiellt intresse, 
”TV-mässighet”) inte tar upp. 

Dessa alternativa medier har attraherat ett växande vetenskapligt intres-
se under 2000-talets första decennium. Bland centrala verk som publicerats 
kan nämnas Alternative Media (Atton 2002), Radical Media (Downing 
2001), Fissures in the Mediascape (Rodriguez 2001), Tactical Media (Raley 
2008), Community Media (Howley 2005), Autonomous Media (Langlois 
& Dubois 2005). Det finns också exempel på översikter, eller introduktio-
ner som Understanding Alternative Media (Bailey m.fl. 2008) och The 
Alternative Media Handbook (Coyer m.fl. 2007). Gemensamt för dessa 
böcker är att de vill lyfta fram en typ av medierad kommunikation som 
äger rum vid sidan av och ofta i opposition mot ett globaliserat medieland-
skap där information, kommunikation och kultur är en del av ett kapitalis-
tiskt varuflöde, där mediernas roll som en grund för att upprätthålla en 
samhällelig offentlighet underställs marknadens och storpolitiska intressen. 
Titlarna på de böcker som omnämnts ovan avslöjar något om den be-
greppsliga variation som råder på det område som studerar alternativa 
medier. Utan att i längd gå in i en diskussion om hur dessa olika benäm-
ningar förhåller sig till varandra kan man säga att vissa är nära kopplade 
till politisk agens, aktivt medborgarskap och sociala rörelser (t.ex. Dow-
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ning 2001; Rodriguez 2001), andra definitioner rör sig mot mer tekniska 
och estetiska frågor om hur medieteknologier kan approprieras för att 
utveckla nya typer av representation och berättelser om världen (t.ex. Ra-
ley 2008). Sammantaget gäller emellertid att de i någon mån artikulerar en 
kritik av mainstream-medierna, och denna kritik riktar sig mot sådant som 
ideologisk ställning, hierarkiska produktionssätt och relation mellan pro-
duktion och publik, liksom om en estetisk standardisering och torftighet.  

Huvudsakligen har forskningen om alternativa medier fokuserat på des-
sa verksamheter som social kritik (jfr Atton 2007): hur de etablerar alter-
nativa offentligheter (Downey & Fenton 2003; Milioni 2009), hur de fun-
gerar sammanhållande för sociala rörelser och subkulturer (Downing 
2010a; Duncombe 1997), eller hur de bidrar till att stärka ett civilsamhälle 
och aktivt medborgarskap (Rodriguez 2001). Påfallande lite har i detta 
sammanhang skrivits om alternativa uttryckssätt och kommunikationsfor-
mer. Här blir det intressant att studera alternativ television eftersom TV-
mediet erbjuder en komplex uppsättning av teknologier för återgivning och 
representation. Det är också ett medium som varit föremål för en omfat-
tande samhällelig och kulturell debatt, och har ofta fått stå som symbol för 
mediesamhällets brister (Furhammar 1992; Timm 1989). 

Avhandlingen intresserar sig för hur televisionen tas i anspråk och nytt-
jas oberoende av, och autonomt i förhållande till, televisionens etablerade 
institutioner, men önskar utveckla diskussionen om alternativa medier 
genom att fokus riktas mot estetiska och formalistiska perspektiv och des-
sas relation till en social kritik.  

Syfte och frågeställning 
Avhandlingen har till syfte att analysera former av kritik i samtida exempel 
på konstnärlig TV-produktion, för att genom begreppet alternativ televi-
sion diskutera fenomen som kan berika/fördjupa teorier om alternativa 
medier.  

Mer specifikt sker detta genom en analys av intentioner och uttryck i ex-
empel där TV-mediet används och utforskas inom en konstnärlig kontext: 
CAC TV, Good TV och Candyland TV. Motivet till att det kommit att 
handla om konstnärers tillnärmelse av mediet är både teoretiskt och empi-
riskt: Dels har forskningen om alternativa medier ofta förbisett den mer 
formalistiska dimensionen i sin definition av det alternativa (vilket snarare 
varit föremål för konstnärliga frågeställningar), och dels har det under det 
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tidiga 2000-talet uppstått ett konstnärligt intresse för television (men också 
för medier generellt och det man kallar medieaktivism).2 

Med stöd i den essä av Stefan Jonsson som citerades inledningsvis (Jons-
son 2010), i Raley (2008) och Lievrouw (2011) kan man se hur enskilda 
konstnärer och konstnärskollektiv under 2000-talets första decennium 
intresserat sig för politiska ämnen som kapitalismens utveckling både geo-
grafiskt (outsourcing, sweatshops, free trade zones), och tekniskt (kommer-
sialiseringen av internet), för frågor rörande migration (trafficking, pap-
perslösa flyktingar) och olika former av mediemakt. Att utifrån en alterna-
tiva medier-horisont närma sig konst innebär dock en viss förskjutning i 
hur man betraktar materialet eller texterna. Deras betydelse och funktion 
är inte som konstverk utan som uttryck för en form av mediering som sö-
ker avvika från vad man upplever som massmediala konventioner. Inom en 
konstnärlig kontext produceras verk som har en egen identitet (eller icke-
identitet) och som kan verka i olika sammanhang (som del av ett TV-
program, som verk i en utställning) medan medietexter traditionellt setts 
som del av ett flöde (de är flyktiga, får sin betydelse främst genom sin 
funktion i ett sammanhang). I sin egenskap av autonom blick från utsidan 
kan konstperspektivet också bidra till en förståelse av idéer och föreställ-
ningar om televisionens roll och funktion i den samtida kulturen. Den defi-
nition av ”konst” som jag använder här och vidare genom avhandlingen 
kan beskrivas som pragmatisk: en verksamhet som är kopplad till någon 
konstnärlig institution (t.ex. ett galleri eller museum), eller som utförs av 
personer som kallar sig konstnärer och som refererar till sin verksamhet 
som konst. 

Som framgår av syftesformuleringen fungerar ”alternativa medier” i av-
handlingen inte enbart som ett analytiskt begrepp för att analysera konst-
närlig TV-produktion, utan också själva begreppet blir föremål för en kri-
tisk analys. Tanken bakom detta är att föreställningen om vad alternativa 
medier är och kan vara låter sig utvecklas i ljuset av en mer formalistiskt 
och estetiskt orienterad studie och att den på så sätt kan bidra till teoriut-
veckling. 

Forskningsfrågor 
Syftet har operationaliserats genom tre frågeområden, som försöker täcka 
två dimensioner: dels vad man kunde kalla en formalistisk dimension och 
som innefattar de alternativa televisionernas estetik (stil och uttryck) och 

                                                      
2 Medieaktivism kan omfatta produktion och distribution av alternativa medier 
men också att använda sig av medier för att bedriva aktivism, t.ex. videoaktivism 
eller nätaktivism (Meikle 2002; Waltz 2005; Opel 2004; Lievrouw 2011). 
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kommunikationsformer (hur man skapar en relation till en tänkt publik), 
och en social dimension, som handlar om hur de alternativa televisionerna 
problematiserar och förhandlar mediernas roll i samhället. Frågeställning a 
och b här nedan svarar mot den formalistiska dimensionen och är formule-
rade på följande sätt: 
 
Frågeställning a: Vilka stilistiska och formmässiga drag kan man finna i de 
alternativa televisionerna? Hur ansluter dessa till tidigare uttryck för alter-
nativ estetik (t.ex. modernism, avantgardism)? 

 
Frågeställning b: Vilka föreställningar om televisionen som kommunika-
tion kommer till uttryck hos de alternativa televisionerna? Hur går materi-
alet att kategorisera i termer av genre och narration? 

 
En tredje frågeställning riktar in sig på den sociala dimensionen och foku-
serar på relationen mellan de alternativa televisionernas verksamhet och 
föreställningar om alternativa medier som förekommer i litteraturen. 

 
Frågeställning c: Vilka teorier ur forskningen om alternativa medier av-
speglas i de alternativa televisionerna? Vad kan en studie av dessa televi-
sioner bringa till forskningen om alternativa medier? 

Alternativa medier som forskningsområde 
Bloggar, fanzines, piratradio, graffiti, affischer, medborgarjournalistik, 
närradio – det är några exempel på företeelser som faller inom ramen för 
vad som kallas ”alternativa” medier. Ofta småskaliga, baserade på till-
gänglighet och deltagande, är de former av medierad kommunikation som 
är obundna av byråkrati och kommersiella intressen förknippade med ma-
instream-medier, ofta i oppositionell ställning mot dem (jfr Coyer m.fl. 
2007: 1). Hur detta ser ut, i vilka sammanhang de uppstår och på vilket 
sätt de är oppositionella/alternativa3 har jag här sammanställt i ett försök 
att ge en överblick. Rubrikerna i genomgången speglar både olika typer av 
verksamheter och perspektiv ur vilka dessa verksamheter har beskrivits och 
tolkats. 

                                                      
3 Ibland görs en åtskillnad mellan alternativa och oppositionella kulturyttringar där 
de förra kan samexistera med en rådande hegemoni, medan de senare har för avsikt 
att ersätta den (McGuigan 1992: 25; Williams 1977: 101 ff.). I vilken mån opposi-
tionella alternativa medier önskar ersätta befintliga mainstream-medier är emeller-
tid inte något som jag tar ställning till i det följande. 
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Mediereform och medieaktivism 
Ett sammanhang i vilket alternativa medier blir meningsfulla, är som ut-
manare av vad man kan kalla en mediemakt. Mediernas maktutövning har 
ofta beskrivits i termer av kulturell eller symbolisk makt, det vill säga att 
”gripa in i händelsernas gång, påverka andras handlande och rent av skapa 
händelser med hjälp av produktion och överföring av symboliska former” 
(Thompson 1995/2001: 28; också Couldry & Curran 2003). Detta sker, 
menar man, utan någon demokratisk insyn eller deltagande, och motiveras 
av andra intressen än sociala (t.ex. ekonomiska, ideologiska). Alternativa 
medier i form av medieaktivism eller mediereform är aktiviteter som inter-
venerar i denna symboliska maktutövning. 

Umberto Eco påpekade 1967 att det inte längre räckte med vapenmakt 
för att ta över den politiska makten i ett land. ”I dag tillhör ett land den 
som har kontrollen över massmedia” (Eco 1967/1987: 143). Knappt trettio 
år senare gjorde sociologen Alberto Melucci en liknande iakttagelse då han 
försökte fånga politiska frågor och handlingsmönster för de nya sociala 
rörelserna under 1980/1990-talet (Melucci 1996). Under efterkrigstiden, 
och kanske framförallt det som kallas ”senmodernitet” (jfr Giddens 
1991/1997), menar Melucci, har symboler alltmer trängt in på den politis-
ka arenan och nya sociala rörelser engagerar sig i en kamp om koder och 
symboler. Detta, säger han, ska inte tolkas som att enbart rörelserna har 
förändrats. Den som ska analysera samtida rörelser eller sociala konflikter 
bör inte enbart belysa det omstridda sociala fältet utifrån mobilisering och 
protester utan också omfatta de nya formerna av makt, lokalisera en do-
minerande diskurs och undersöka de nya eliterna. Det här synsättet öppnar 
för en analys av medieaktivism som ett område att förstå som en ny typ av 
social rörelse, som riktar sig mot en symbolisk orättvisa och använder sig 
av symboliska protester. I linje med detta identifierar också Melucci de 
globala (mass)medierna som ett sådant nytt, omstritt område: “The estab-
lishment of a world media system, which is a recent realization of the last 
ten years, operates basically as the manufacturer of master codes at the 
world scale” (Melucci 1996: 179). 

I boken Communication Revolution (McChesney 2007) skildras hur en 
sådan social rörelse med mediemakten som sitt primära mål vuxit fram i 
USA. Denna mediereformrörelse riktar sin kritik mot att FCC – den myn-
dighet som reglerar kommunikationsområdet i USA – kommit att bli en 
marionett för de stora mediebolagens intressen och att de folkvalda politi-
kerna har alltför dålig kunskap om medielagstiftningens konsekvenser. 
Resultatet blir att lokala radiostationer och andra ”närmedier” får svårt att 
överleva då besluten ständigt fattas till de stora bolagens fördel. Reformrö-
relsen har mobiliserat medborgare kring specifika frågor och uppmanat 
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dem att uppvakta kongressledamöter och enligt McChesney har genomsla-
get för dessa aktioner vuxit under 2000-talet (se också Cammaerts & Car-
pentier 2007; Fenton 2008a). 

Sociala rörelser och aktivistmedier 
Kopplingen mellan mediemakt och politisk-ekonomisk makt under 1990-
talet och framåt har alltså resulterat i att det formerats sociala rörelser 
kring rena mediefrågor (t.ex. Media Reform Movement). Men sociala rö-
relser är i sig själva ett område som intresserat forskare som studerar alter-
nativa medier. John Downing har publicerat omfattande arbeten om kopp-
lingen mellan sociala rörelser och alternativa medier, och hans bok Radical 
Media (2001) kan betraktas som ett standardverk när det gäller politiska 
rörelsers historia av medieproduktion, mediefilosofier och strategier. I en 
disposition som sträcker sig över flera hundra år och uppmärksammar en 
variation av mediala uttryck tecknas en alternativ mediehistoria där de 
sociala rörelserna hela tiden är närvarande. Samma position finns hos Al-
fonso Gumucio Dagron som menar att social kamp och sociala rörelser 
utgör själva livsmiljön för alternativa medier (Dagron 2004: 44). På senare 
tid har också begreppet social movement media föreslagits av bl.a. Dow-
ning (se Downing 2010a). 

En vanligt förekommande definition av sociala rörelser finner man hos 
sociologen Ron Eyerman där en social rörelse beskrivs som ”En relativt 
spontan form av kollektiv politisk handling, som vanligtvis tar form utan-
för de etablerade politiska processerna” (Eyerman 1992). Uttrycket för 
denna politiska handling behöver nödvändigtvis inte formeras utifrån hur 
de etablerade politiska processerna fungerar utan kan med Stephen Dun-
combes (2002) ord kallas ”a politics that doesn’t look like politics”. 

Eftersom politisk mobilisering förutsätter kommunikation har sociala 
rörelser inte sällan varit aktiva producenter av alternativa medier. Det har 
ofta visat sig att etablissemangets tidningar och etermedier inte räcker till 
för att rymma alla de frågor och visioner som den sociala rörelsen alstrar, 
inte heller finns intresset att bli en kanal för kritik av rådande samhälls-
ordning. Många gånger har relationen mellan de etablerade massmedierna 
och de progressiva rörelserna varit tämligen frostig och rörelserna ser sig 
ofta förvanskade, förlöjligade eller elakt förtalade i massmedierna (se Hal-
loran m.fl. 1970; Gitlin 1980; Ekman 2011). Men den typ av alternativa 
medier som cirkulerar inom de sociala rörelserna har inte nödvändigtvis 
mediepolitiska frågor som sin primära fokus. Istället fungerar de som al-
ternativa offentligheter som formeras kring ett specifikt område, Downings 
studie av anti-kärnkraftspressen i Västtyskland på 1980-talet (Downing 
1988) är ett sådant exempel. 
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Avantgardet och tactical media 
Båda de föregående kategorierna kan sägas fokusera på sociologiska aspek-
ter hos alternativa medier, som bortser från intressen av mer formalistisk 
och teknologisk karaktär. Detta kan exemplifieras med en historisk över-
sikt över videokonst (Liljefors 2005) där 1960-talets pionjärer på området 
delas in i att å ena sidan omfatta de konstnärer som intresserade sig för den 
tekniska och estetiska potentialen hos videomediet och å andra sidan de 
som såg videon som ett politiskt verktyg att nå ut i och förändra samhället. 
Konstnärskollektiv försökte skapa en alternativ television grundad på en 
kritisk inställning till de statliga och kommersiella institutionerna, samti-
digt som man investerade stora förhoppningar i hur mediet kunde använ-
das för att emancipera medborgarna. Parry Teasdale, en av grundarna av 
videokollektivet Videofreex, skriver om hur videon, till skillnad från fil-
men, föreskrev en kollektiv och öppen produktionsprocess (Teasdale 
1997). Filmen var dyr i jämförelse med videon och bar på föreställningar 
om det ensamma geniet medan videomediet var nytt och ännu inte behäftat 
med några sådana föreställningar. I en artikel som beskriver alternativ-TV-
rörelsen i USA på 1970-talet skriver Deidre Boyle (1995) att: 

Video represented a new frontier – a chance to create an alternative to what 
many considered the slickly, civilized, commercially corrupt, and aesthetical-
ly bankrupt world of television. Video offered the dream of creating so-
mething new, of staking out a claim to a virgin territory where no one could 
tell you what to do or how to do it, where you could invent your own rules 
and build your own forms (Boyle 1995: 153). 

Jag har valt rubriken ”avantgarde” i syfte att peka ut den formalistiska, 
tekniska motivationen, väl medveten om att begreppet som sådant kan ha 
många olika betydelser (estetiska, konsthistoriska, politiska) och är ett 
omtvistat begrepp även i den snävare konstnärliga betydelsen (se t.ex. 
Sandqvist 2000; Ytreberg 2002). Men om man reducerar begreppet till att 
betyda ”estetisk förtrupp” går det att lyfta fram exempel på hur konstnär-
liga videoexperiment varit med och skapat/utvecklat mediets möjligheter 
och språk. Exempel på detta är The Kitchen, ett center för elektronisk och 
alternativ konst i New York från tidigt 1970-tal, där experiment med vi-
deotekniken ledde till uppkomsten av en hel del av de videoeffekter som 
idag är standardfunktioner i videokameror och redigeringsprogram 
(Liljefors 2005: 29). Ett annat exempel är Top Value Television (TVTV) 
vars dokumentärer om partikonventen i USA 1972 använde sig den bärba-
ra videokameran för att skapa en reportagestil som sedan anammades av 
mainstream-televisionen (Boyle 1997; också Sassen 2012). 
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Det som är intressant med exemplen här ovan är att de visar hur ett me-
dium är ett på samma gång socialt och estetiskt fenomen. En mer samtida 
inriktning som belyser detta är tactical media. Begreppet lanserades i mit-
ten på 1990-talet som ett försök att överbrygga uppdelningar mellan 
estetik och aktivism, mellan ”gamla” och ”nya” medier, och mellan alter-
nativa och kommersiella medier. Rita Raley (2008) ger exempel på konst-
närliga interventioner i mediekulturen som genom digitala applikationer 
(datorprogram, spel) tematiserar sociala och politiska konfliktlinjer (nyli-
beralism, migration, kriget mot terrorismen) och rubricerar detta som tac-
tical media. 

[T]actical media signifies the intervention and disruption of a dominant se-
miotic regime, the temporary creation of a situation in which signs, messa-
ges, and narratives are set into play and critical thinking becomes possible 
(Raley 2008: 6). 

Liksom mediereform och medieaktivism är tactical media en rörelse som är 
mediecentriskt orienterad, det vill säga en som utgår från mediet. Medier 
och medieringar är centrala och rörelsens koppling till konst bidrar med ett 
tekniskt, estetiskt intresse för medieteknikens möjligheter, vilket innebär 
att även om många av de exempel på tactical media som förekommer i 
litteraturen syftar till att väcka opinion eller åstadkomma politisk föränd-
ring, så finns där en estetisk sensitivitet som inte är lika självklar eller up-
penbar i de former av alternativ som diskuterats under de föregående ru-
brikerna. 

Entreprenören och kommersiella alternativ 
Det fjärde området av alternativa medier som ofta blir förbisett då ”gör-
det-själv-” och gräsrotsmedier diskuteras är de verksamheter som motive-
ras av kommersiella intressen. Ett anekdotiskt citat kan illustrera detta: 

I made a huge profit on it [making a fanzine]. Because fanzines were gene-
rally done by all the little raincoat types, who were doing it for the love of 
it. But I was doing it for the money. It cost about ten pence to produce a 
copy, right? The other fanzine writers would charge fifteen pence. I’d charge 
fifty pence (Clarke & MacGowan 2001: 147). 

Det är hämtat ur en intervju med frontmannen i The Pogues, Shane Mac-
Gowan, där han berättar om hur han tjänade stora pengar på att produce-
ra och sälja fanzines på 1970-talets gryende punkscen i London. Den kras-
sa kommersialismen i uttalandet kontrasterar skarpt mot mer spridda före-
ställningar om fanzines, vilket kan illustreras genom ett citat hämtat ur en 
bok som följde upp utställningen Fanzinerad på Kulturhuset i Stockholm 
hösten 2005: 
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Ett fanzine är en oberoende, ickekommersiell, egenproducerad publikation. 
Ofta har fanzinet ett givet tema eller fokus, det kan vara ett band, en poli-
tisk övertygelse eller texter av mer litterär art. Fanzines skrivs och sprids 
utan vinstintresse. Den drivande kraften är istället en vilja att nå ut med sina 
ord(…)” (Kullman & Ostermark 2005: 5). 

Om den senare beskrivningen är en del av den gängse uppfattningen om 
vad alternativa medier är så utgör Shane MacGowans hållning undantaget. 
Men detta betyder inte att han är en helt udda fågel i sammanhanget. 
Kommersiella motiv kan ofta vara en icke obetydlig drivkraft bakom alter-
nativa medier. Detta uppmärksammas också av Sandoval & Fuchs (2010) 
som menar att det ibland kan vara strategiskt riktigt att verka kommersiellt 
för att kunna åstadkomma alternativ i ett kapitalistiskt samhälle.4 

Thomas Pepper (1972) var tidig med att se den kommersiella aspekten 
av alternativa medier då han argumenterade för att undergroundpressen i 
USA var en ekonomisk, och till viss del kulturell, succé men att dess bidrag 
till det publicistiska klimatet var obetydligt (Pepper 1972). Genom sitt 
tilltal och utförande hade denna alternativa press hittat en stor, hyfsat väl-
beställd och köpstark – och framförallt identifierbar – marknad i 1960-
talets antiauktoritära ungdomsuppror. Den oppositionella motkulturen 
visade sig helt enkelt vara en självmedveten och avgränsad konsument-
grupp. Vad beträffade undergroundpressens innehåll jämförde Pepper med 
medelklassförortens lokaltidningar. Språkbruket var visserligen grövre men 
annars innehöll den samma sorts ensidiga, ibland polemiska, journalistik, 
samma typ av evenemangsguider och lokala småannonser (Pepper 1972: 
24). Det finns hos Bodroghkozy (2002) förslaget att undergroundpressen 
också nådde utanför hippiekulturen därför att man ofta hade pornografis-
ka inslag (Bodroghkozy 2002:13). 

Visserligen kan man mot Pepper invända att den typ av underground-
press och det ungdomsuppror som den var en del av hade en speciell histo-
risk roll. Det ingår i vad man (framförallt i USA) brukar kalla motkultur 
(jfr Rozak 1968/1995) och som avser 1960/1970-talens student- och hip-
pierörelser. Till skillnad från subkultur, som var ett begrepp som användes 
i England för att benämna olika typer av oppositionella formationer bland 
arbetarklassens ungdomar (jfr Hebdige 1979), förknippas motkulturen 
med medelklassen och på senare tid har motkulturens radikalitet blivit 

                                                      
4 Här kan man också tala om alternativ av ”nödvändighet” som är fallet med vissa 
fanzineproducenter i Bolin (1998) vilkas relation till mainstream snarare är identi-
fikation än opposition, men som inte förmår bryta igenom kommersiellt (Bolin 
1998: 154 ff.). 
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föremål för omfattande omtolkningar (t.ex. Cross 2000; Heath & Potter 
2004; Boltanski & Chiapello 2004; Turner 2005). 

En studie av piratradions historia i Sverige kan erbjuda ett ytterligare 
perspektiv på bilden av kommersiella alternativa medier. Om studierna 
ovan drivs av en tendens att genomskåda publicistiska ideal och peka på en 
krass kommersialism därbakom så finner man i exemplet med den svenska 
piratradion redan från början ett uttalat kommersiellt syfte som verkade i 
opposition mot vad som ansågs vara kulturell stelhet och politisk styrning 
av radiomediet. Värt att notera i sammanhanget är att denna drivkraft – 
tron på en ”fri” radio – påfallande ofta tog sig direkt idealistiska uttryck 
där piratradioproducenter var beredda att dra på sig fängelsedomar för sin 
övertygelse. En typ av aktivism som sedermera kom att usurperas av de 
politiska och ekonomiska intressen som i avregleringen av etermedierna 
såg en ny marknad (Forsman 2011). 

Mediummedvetna alternativ 
Diskussionen ovan har inte sagt så mycket om medier. Tryckta medier, 
radio och TV har visserligen nämnts, men i fokus har varit annat: organisa-
tion, produktion med mera, vilket också kan sägas vara signifikativt för 
merparten av den forskning som bedrivs på alternativa medier. En anled-
ning till denna fokusering på organisation och produktion, snarare än på 
form och textuella uttryck, kan vara att, som Christian Fuchs anmärkt, 
studier av alternativa medier haft en stark koppling till anarkistiska per-
spektiv (Fuchs 2010: 174; jfr t.ex. Atton 2002). Fuchs hävdar vidare att det 
starka fokus på alternativa medier som praktik; och en definition som i 
stor utsträckning bygger på deltagande, inneburit att den kritiska dimen-
sionen hos alternativa medier tonats ned och Fuchs föreslår själv att en 
marxistisk teori om alternativa medier behövs. Delvis är det i linje med 
Fuchs’ resonemang som jag lagt upp min studie. Jag delar Fuchs’ uppfatt-
ning om att fokus på organiseringsformer för egenproducerade, småskaliga 
medier missat frågan om hur en kritisk, alternativ medietext kan se ut, 
vilka koder den använder sig av och hur den realiserar en kritisk position 
gentemot massmedierna. Detta val av perspektiv får till följd att anarkistis-
ka nätverk och nya sociala rörelser inte nödvändigtvis utgör den självklara 
startpunkten för att studera alternativa medier, det finns snarare anledning 
att söka sig till andra områden där dominerande representationsformer, 
berättarstrukturer och uttryckssätt ifrågasätts och dekonstrueras, till ex-
empel inom konstfältet (och i linje med detta nämner Fuchs konst som ett 
område för att vidga förståelsen för alternativa mediers kritiska potential). 
Man märker dock snart att gränsdragningen mellan exempelvis medieakti-
vism och konst inte är vattentät och att det både i historiska exempel och i 
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samtiden går att se hur konstnärer och aktivister attraherats av samma 
problem och möjligheter i medietekniker. 

Konstnärlig TV-produktion 
Rubriken ”konstnärlig” TV-produktion skulle kunna läsas som att jag 
avser television med konstnärliga kvaliteter, i anslutning till den diskurs 
som utvecklats, framförallt i USA, kring begreppet ”quality TV” (McCabe 
& Akass 2007) och föreställningar om att enskilda producenter upphöjt 
TV till en konstform (Anderson 2008). Det är dock inte den formen av 
konstnärlig TV-produktion som är intressant i den här avhandlingen utan 
television som skapats av konstnärer. Grundantagandet är att det finns en 
skillnad mellan hur en begåvad producent gör TV till konst och hur en 
konstnär närmar sig televisionen från en konstnärlig horisont. 

I tider kännetecknade av en tilltagande digitalisering, som medfört ett 
alltmer personligt mediebruk, torde det ligga nära till hands att misstänka 
att de traditionella massmedierna (dagstidningar, radio och TV) mer eller 
mindre spelat ut sin roll. Ändå talar statistiken för att så ännu inte är fallet. 
I nästan varje hem står (eller allt oftare hänger på väggen) en TV-apparat. 
Även om medieutvecklingen de senaste två decennierna präglats av digitali-
sering och internet så fortsätter TV att vara många människors primära 
källa till information, kultur och underhållning. Siffror visar att 2011 var 
television det massmedium som flest svenskar använde, och också det me-
dium, bredvid internet, som man ägnade mest tid åt (Nordicom 2012: 16).5 
Man kan därmed argumentera för att TV, även om internet är en värdig 
utmanare, behåller en central position i samtidskulturen och vardagslivet.  

Dessutom har diversifieringen av medielandskapet fört med sig att tele-
visionens ontologi kommit att relativiseras: det fenomen som för 30 år 
sedan var en enhet av teknik, form och innehåll (TV-apparaten, tablå och 
genreformat) har idag styckats upp och spritts på en mängd plattformar 
och uttrycksformer. Om detta handlar boken The Television Will be Revo-
lutionized (Lotz 2007). Den beskriver hur digitaliseringen av televisionen 
inneburit att tekniken för att ta del av audiovisuellt material inte längre är 
knuten till TV-apparaten – exempelvis kan vi numera ”titta på TV” i da-
torn, i vår mobiltelefon, på en MP3-spelare eller läsplatta. Genom view-on-
demand-tjänster har televisionens innehåll frikopplats från tablån och kan 
nu nå oss var och när vi vill. Genom så kallade cross-platform-format som 
American Idol blir själva TV-programmet bara en del av en större textuell 

                                                      
5 Det är värt att notera hur internet nu för första gången ägnas lika mycket tid som 
TV. Dock finns det en större åldersmässig spridning på TV-tittandet än det finns 
för internetanvändningen. 
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väv av kulturella varor som CD-skivor, webbsajter och DVD-filmer (se 
t.ex. Ytreberg 2009). Mot bakgrund av denna utveckling kan det vara 
berättigat att ställa frågan om det överhuvudtaget längre går att tala om 
television. 

Ett motsatt argument finner man hos Buonanno (2008) som konstaterar 
att det pågår något av en permanent revolution på televisionens område. 
Hennes poäng är att televisionen historiskt mött teknikdeterministiskt mo-
tiverade föreställningar om mediets framtid som med tiden glöms bort. Så 
åtföljdes till exempel introduktionen av kabel-TV i USA på 1970-talet av 
visioner och profetior om hur televisionen skulle komma att förändras i 
grunden, likaså kantades introduktionen av videobandspelaren av liknande 
resonemang på 1980-talet. Teknikdeterministiska resonemang lider av vad 
Buonanno kallar en ”historie-amnesi” (Buonanno 2008: 63) i det att vi 
konsekvent tycks glömma att ny teknik alltid ackompanjeras av storslagna 
propåer och förutsägelser om att ett radikalt skifte väntar runt hörnet. Mot 
detta kan man visserligen hävda att mycket av tekniken för TV-förmedling 
och mottagning redan nu har förändrats men att den revolution som Lotz 
beskriver i sin bok ännu inte förmått transformera en vardaglig uppfatt-
ning om television (se även Gripsrud 2010). 

Däremot går det att, som Bolin, Ericson & Lindholm (2010), identifiera 
ett slags kulturell förändring av televisionens texter och reception under det 
gångna decenniet (jfr Levine & Newman 2011). Det stämmer inte längre 
att, som Michael Timm (1989) skrev på 1980-talet, ”Det som skiljer debat-
ten och analysen av TV från andra konstnärliga debatter är att TV-
debatten förs av människor som i grund och botten tycker illa om mediet 
och längtar till en tid då TV inte fanns” (Timm 1989: 26). Anmärknings-
värt för det senaste decenniet har varit att TV diskuterats på villkor lik-
nande dem som råder för film och litteratur. 

Vad som i amerikansk TV-forskning kallas ”quality television” har, 
framförallt genom kabelkanalen HBO, förändrat och omvärderat televisio-
nen under det tidiga 2000-talet på så sätt att enskilda TV-serier upphöjts 
till status av verk och tillskrivits kvaliteter som motsvarar litterära eller 
filmiska (Edgerton & Jones 2008; Leverette m.fl. 2008; Lavery m.fl. 2011), 
och i likhet med sådana förebilder avnjuts de av en koncentrerad tittare 
snarare än konsumeras av en ouppmärksam ”glance” (jfr Ellis 1992). Det 
har därför i den populära kulturdebatten rests förslag som att DVD-boxen 
är ”den nya romanen” (Thente 2010; jfr Brundson 2010). 

Men är det TV? 
Oavsett plattformar så fortsätter televisionen ändå på många håll att stå 
som symbol för massmediernas kolonisation av vardagslivet. Ofta har den 
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fått representera fördumning och förslappande tendenser hos populärkul-
turen (värt att notera är hur just HBO utmärker sig som kvalitets-TV ge-
nom distinktion: Kanalens slogan är ”It’s not TV”). En kritiskt medveten 
och informerad intellektuell publik väljer bort TV:n (för att kanske välja 
HBO). En slagkraftig formulering av denna misstro mot mediet återfinns 
hos Pierre Bourdieu som i förordet till Om televisionen skriver: ”Jag tror 
nämligen att televisionen i kraft av en rad mekanismer […] är ett verkligt 
hot mot alla former av kulturproduktion: konst, litteratur, vetenskap, filo-
sofi och rättsväsen” (Bourdieu 1998: 19). 

Det går visserligen att avfärda Bourdieus uttalande som elitistisk kultur-
pessimism (jfr Persson 2002: 25 och Jensen 1990). Men finns där inte ock-
så en klangbotten av ett slags vardagsförnuft i hans påstående? Finns det 
inte tillfällen då man mer eller mindre uttalat ansluter till denna pessimism 
och tänker att vi borde kunna bättre, att en annan television är möjlig? 
Hur ser i så fall alternativet ut, hur går övergången från passiv kritik till 
aktiv praktik till? Sådana frågor har lett till undersökningen av CAC TV, 
Good TV och Candyland TV. Alla tre fallen är exempel på television som 
inte omedelbart placeras inom TV:ns etablerade institutioner. De är alter-
nativa utan att kunna klassas som politisk medieaktivism i den bemärkelse 
som förekommer i litteraturen (t.ex. Opel 2004), de är amatörproduktio-
ner utan att falla in under beskrivningar som gräsrots- eller ”community”-
medier (jfr Howley 2009), de görs av konstnärer utan att vara videokonst 
eller mediekonst. De riskerar därmed att falla utanför ramen för vad som 
låter sig förklaras genom beteckningen ”alternativa” medier men de kan 
också, i egenskap av ”gränsfall” bidra till en fördjupad förståelse för vad 
som menas med alternativa medier. 

Som sådana gränsfall kopplar de till ett resonemang som Fredric Jame-
son för i Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism (Jameson 
1991). För att förstå den kommersiella televisionen, säger Jameson, ska 
man ställa den dialektiskt mot den experimentella videon eller videokons-
ten. Utgångsläget för denna avhandling bygger på ett liknande antagande: 
att denna typ av alternativ television inte bara problematiserar gränserna 
för begreppet alternativa medier, i förlängningen kan den också bidra till 
förståelsen av ”vanlig” TV. Jamesons förslag hänvisar implicit till en tradi-
tionell uppdelning mellan masskultur och konst: kommersiell TV och vi-
deokonst. Men värdeskalan är ersatt av en insikt som säger att de båda 
lyfter varandra och där konstens och alternativens flykt bort från massme-
diets brister har lett projekten tillbaka in i televisionen. Denna dialektiska 
rörelse, på en gång bort från en television som symboliserar ett ”hot mot 
alla former av kulturproduktion”, och mot en television som symboliskt 
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laddat kulturellt centrum med alla de löften och möjligheter som positio-
nen för med sig, är något som återkommer genom avhandlingen. 

Roger Silverstone har påpekat hur massmedierna och framförallt televi-
sionen genomsyrar vårt vardagsliv i sådan utsträckning att televisionen tas 
för given på samma sätt som vardagslivet tas för givet: det är så självklart 
att det nästan blir osynligt och vi förväntar oss inte att det skulle kunna se 
ut på något annat sätt (Silverstone 1994: 3). Mot bakgrund av en sådan 
erfarenhet blir det extra intressant att studera sådana försök till att bryta 
med denna vardaglighet och kanske osäkra det som annars framstår som 
givet. 

Detta tema är förvisso inget nytt, inom medieforskningen har frågan om 
televisionen som hot och löfte behandlats i flera omgångar och i olika vari-
ationer. Den kanske vanligaste polariseringen är den mellan att betrakta 
television som å ena sidan ”a vast wasteland” (jfr Barnouw 1982: 522) och 
å andra sidan som ”common culture” (Ericson 2004: 333), där det förra 
representeras av den amerikanska, kommersiella televisionens oansvariga 
varufierade bildflöde, och den senare den brittiska, public service-
orienterade televisionens ansvarsfulla flöde med uppgift att ”inform, edu-
cate, entertain”. Oavsett vilken av dessa beskrivningar som man ansluter 
sig till så måste man erkänna att televisionen möter oss som både och. 
Detta gör att televisionen aldrig upphör att fascinera och att ett ärligt en-
gagemang i frågan knappast leder till någon färdigformulerad programför-
klaring (även om där kan finnas gott om normativa drag). De exempel på 
TV-produktion som den här avhandlingen uppehåller sig vid skulle kunna 
benämnas i termer av kritisk intervention i den intellektuella ödemark som 
televisionen ibland sägs vara, men de är samtidigt försök att realisera (och 
ifrågasätta) löften om ett intellektuellt och estetiskt stimulerande och ut-
manande massmedium (vilket illustreras av att ett av projekten kallar sig 
”Good TV”). Det har varit min ambition att genom avhandlingens alla 
delar hålla denna dubbla rörelse vid liv. 

De exempel som den här avhandlingen studerar har hämtats från Sverige 
och Litauen medan merparten av den litteratur som hänvisas till är baserad 
på undersökningar i USA och Västeuropa. Den geografiska räckvidden är 
därmed ganska begränsad (samtidigt som den avspeglar den geografiska 
skevhet som finns generellt inom medieforskningen). Det framgår också av 
det empiriska materialet att de svenska och litauiska projekten delar erfa-
renheter från en global (USA-dominerad) TV-kultur som man relaterar sin 
verksamhet till. Till detta kommer att samtidskonsten verkar på en likale-
des global arena som sammanför institutioner och organisationer på ett 
transnationellt plan (Thornton 2008; Harris 2011). Därför menar jag att 



 LINUS ANDERSSON Alternativ television I 29 
 

det går att föra diskussionen på ett plan där de geografiska skillnaderna är 
mindre viktiga än vad likheterna är. 

Disposition 
Avsikten med dessa inledande avsnitt har varit, förutom att lägga fram 
studiens syfte och drivande frågeställningar; att placera studien och dess 
objekt i ett sammanhang, både vad gäller dess relation till medieforskning-
en och till det område som den undersöker. 

Kapitel 2 presenterar de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna 
för studien och sammanfattas i tre avsnitt som behandlar begreppen kritik, 
kommunikation och estetik. Dessa relateras till alternativa medier, kom-
munikationskritik och alternativ estetik. Där förs också en diskussion om 
epistemologiska överväganden, forskningsdesign och metod. 

För att förstärka, och fördjupa, förståelsen av alternativ television som 
undersökningsobjekt är kapitel 3 upplagt som ett bakgrundskapitel där jag 
anlagt ett historiskt perspektiv som beskriver fyra perioder av alternativ 
television från 1960-talet och framåt. Detta placerar de samtida exemplen i 
en historisk kontext och tillhandahåller referenspunkter i något som kan 
liknas vid en tradition av alternativ television. 

Då de televisioner som jag undersöker inte har setts av särskilt många 
människor har jag ägnat kapitel 4 åt en beskrivning av de tre exemplen. 
Det berör deras bakgrund och tillkomst samt kompletterande, kontextuali-
serande information som vilken kanal de sändes i och förhållande till 
”konstscenen”. 

Den empiriska delen av avhandlingen bygger på en tematisk indelning 
som utgörs av kapitlen 5 ”Alternativ television som estetisk kritik”, 6 ”Al-
ternativ television som kommunikationskritik” och 7 ”Alternativ television 
som social kritik”.   

I det avslutande kapitlet, kapitel 8, ”Alternativ television som avancerad 
television”, sammanfattas resultaten från analysen och sätts i relation till 
studiens syfte och utgångspunkter. Där presenteras också reflektioner kring 
hur studien bidrar till medieforskningen och -teori, samt öppningar mot 
fortsatta undersökningsområden. 
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KAPITEL 2 

Teori och metod 
 
 
 
 
 
Avhandlingen ansluter till tre forskningsområden: alternativa medier, tele-
vision och konst/estetik. Med undantag för alternativa medier erbjuder 
dessa områden en omfattande litteratur och man kunde tänka sig att vart 
och ett av dessa hade krävt sin egen avhandling för att nå ett tillfredsstäl-
lande djup i den teoretiska diskussionen. Den behandling som de genomgår 
inom pärmarna för denna bok förblir tämligen instrumentell. Dock åter-
speglar detta ett dilemma som finns inom tvärvetenskaplig forskning och 
jag vill tro att det är ur mötet mellan dessa områden som avhandlingen kan 
hämta näring och lämna ett bidrag. 

På en mer grundläggande nivå kan avhandlingen sägas vara präglad av 
en spänning mellan sociologiska och estetiska utgångspunkter. Båda dessa 
områden har sina respektive grand theories (jfr Mills 1959/1997) för att 
förklara samhälle och mening. Även här är jag medveten om att traditio-
nerna är rikare och mer sammansatta än vad som framgår av min beskriv-
ning. Men min utgångspunkt har varken varit strikt mediesociologisk eller 
medieestetisk utan empirin har krävt att jag hämtat från båda. 

På sätt och vis kan man säga att materialet redan från början var ge-
nomsyrat av ett tänkande kring television, estetik och alternativ som legat 
nära den teoretiska inramning som jag gett studien. I likhet med Fetveit 
(2002: 4) har jag ibland uppfattat det som att de televisioner och de TV-
producenter som jag studerar har stått för tänkandet och att jag, genom 
mina beskrivningar av detta material, följt de vägar som de föreslagit. Se-
dan har jag försökt att renodla vissa av dessa tankar och satt dem i ett 
historiskt och estetiskt sammanhang. Det ska emellertid inte läsas som att 
jag bedrivit grounded theory, som förespråkar en radikalt induktiv process 
(Strauss & Corbin 1998). 

Man kan också säga att jag anlägger ett medie-/cultural studies-
perspektiv på ett material som lika gärna kunde ha varit legitimt föremål 
för en konstvetenskaplig undersökning (jfr Thornton 2008; Gripsrud 
1989). I det här kapitlet ska jag redogöra för det analytiska ramverk som 
studien bygger på, samt diskutera metodologiska utgångspunkter för mate-
rialinsamling och analys. 
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Begrepp: kritik, kommunikation, estetik 
Den erfarenhet som kännetecknar moderniteten brukar beskrivas som sub-
jektets separation från objektet, eller annorlunda uttryckt, självets förlust 
av mening och sammanhang. Detta modernitetens predikament kan sägas 
ha formulerats och diskuterats huvudsakligen på två sätt, dels i termer av 
alienation (den ”unge” Marx och västmarxismen), dels i termer av nihilism 
(Nietzsche, Heidegger och existentialismen). Även om detta är två teoretis-
ka traditioner som strävat åt olika håll (och förknippas med polariserade 
politiska positioner) så delar de en föreställning om ”konsten” som en 
möjlig ”lösning” på det problem som alienationen eller nihilismen upp-
ställt. För marxisterna finns en förhoppning om en genuin konst, oantastad 
av den generella tendensen mot förtingligande (Frankfurtskolan), och hos 
Heidegger tanken att varat kan realiseras i konstverket (Wallenstein 2010). 

De teoribildningar som dominerat 1900-talets humanvetenskap har allt-
så investerat stort i tron på konstens emancipatoriska potential, och i idéer 
om att estetiska former kan ha social betydelse. Att denna sammanbland-
ning av det estetiska och det sociala också haft bäring utanför den filoso-
fiska diskursen finns det vittnesmål om i det europeiska 1900-talets politis-
ka historia, pregnant sammanfattat i slutet av Walter Benjamins 
(1936/1991) essä ”Konstverket i reproduktionsåldern”:  

Mänsklighetens ökade främlingskap för sig själv har nått en grad där den 
förmår uppleva sin egen förintelse som en estetisk njutning av högsta rang. 
Så förhåller det sig med den estetisering av politiken som fascismen bedriver. 
Kommunismen svarar med att politisera konsten. (Benjamin 1936/1991: 
88). 

Just Benjamin är en viktig referenspunkt eftersom han var tidig med att 
tillskriva också de – för den tiden – nya massmedierna en emancipatorisk 
potential (t.ex. Benjamin 1934/1971). Dessa idéer, tillsammans med den 
närliggande utläggningen av Brechts radioteori, som skisserade en utopi 
om en sorts dialogiska massmedier (Brecht 1932/1979) och senare Enzens-
bergers medieteori (Enzensberger 1970/2000) har varit inflytelserika också 
i förståelsen av alternativa medier (Downing 2001; Atton 2002). Kommu-
nikationsmedier förmodas från början ha sin plats i ”det sociala” snarare 
än i ”det estetiska” (se t.ex. Habermas 1962) och frågan har inte varit så 
mycket ”om” de har någon samhällelig inverkan som ”hur” och ”på vilket 
sätt”. 

Alternativ television har många gånger, vilket kommer att visas i kapitel 
3, motiverats av vad Marshall Berman (1982/2001) kallat den ”bejakande 
versionen av modernismen”. Denna förknippas av Berman med 1960-talet 
och en era som förde med sig en ”nedbrytning av barriären mellan ’konst’ 
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och andra mänskliga aktiviteter, av typ kommersiell underhållning, indust-
riell teknik, mode och design, politik” (Berman 1982/2001: 29). 

Men vad är det som alternativen till massmedierna antas föra med sig? 
En viktig beståndsdel, som har sin utgångspunkt i Brechts radioessä (Brecht 
1932/1979), är att frigöra lyssnarna/läsarna/tittarna från sin förmodade 
passivitet till att bli aktivt deltagande. Denna önskan förekommer både i 
politisk teori (i form av idealiseringen av deliberativ-, deltagande- eller 
direkt demokrati), och inom vissa estetiska rörelser (performancekonst, 
experimentell teater).6 En konstnärlig TV-produktion kan ses som en kon-
sekvens av denna strävan och går att förstås som en kritik av mediernas 
sociala villkor, en kritik av televisionens icke-kommunikation och en este-
tisk kritik av televisionens uttrycksformer. Det kapitel som följer syftar till 
att presentera begrepp och redskap för att analysera teoretiska och estetis-
ka perspektiv på alternativ television i det tidiga 2000-talet utifrån tre cen-
trala begrepp: kritik, estetik och kommunikation. 

Kritik 
Ett sätt att illustrera kritikbegreppets olika betydelser är att använda sig av 
engelskans åtskillnad mellan ”criticism” och ”critique”. Betydelsen av 
”criticism” ligger nära den vardagliga användningen av begreppet som 
brukar likställa kritik med ”negativt omdöme” och där ”att kritisera” 
innebär att identifiera och peka på fel och brister. Denna betydelse före-
kommer sällan i vetenskapliga sammanhang, utan där syftar kritik snarare 
på en vetenskaplig metod (jfr engelskans ”critique”). Enligt Gasché (2007) 
har begreppet kritik sina rötter i grekiskans krinein, ett verb som översätts 
med ”att sortera” och som saknar de negativa konnotationer som vardags-
förståelsen av kritik är behäftad med (Gasché 2007: 13 ff.). Som filosofisk 
metod utvecklades denna form av kritik framförallt genom Kants ”tre kri-
tiker” (av det rena förnuftet, det praktiska förnuftet och av omdömeskraf-
ten) och kritik definieras där som ”prövning av en förmågas kapacitet att 
klara sina uppgifter” (Leppäkoski 2004: 20). Man kan vidare med filmve-
taren David Bordwell (1989) dela in denna typ av kritisk kunskapsproduk-
tion i tre kategorier (som förvisso avser filmkritik men som möjligtvis går 
att översätta även till andra former av kulturkritik): journalistisk kritik, 
essäistisk kritik och akademisk kritik, som motiveras av olika syften och 
har sina respektive publiceringsplattformar, från konsumentupplysning i 
dagspressen till kanonisk exeges i akademiska tidskrifter. 

                                                      
6 Jaques Rancière (2010) har diskuterat dessa försök inom konst, teater och film att 
frigöra publiken estetiskt såväl som politiskt. 
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Det finns också en annan vetenskaplig betydelse av kritik, tydligare 
kopplad till samhällsvetenskap, som kommer till uttryck i benämningen 
”kritisk teori”. Här markerar kritik att den vetenskapliga analysen inbe-
griper ett maktperspektiv. I grunden bygger detta på en marxistisk veten-
skapssyn som inte separerar kunskapsproduktionen från sociala konflikter 
och maktförhållanden (Liedman 1998: 129). Denna betydelse finns med i 
konstruktioner som ”ideologikritik” och ”kritisk diskursanalys”, där kritik 
signalerar att det är fråga om en maktanalys. 

En ytterligare betydelse av vetenskaplig kritik, och som är av särskilt in-
tresse för medie- och kommunikationsvetenskapen, är Paul Lazarsfelds 
(1941) distinktion mellan administrativ (ung. instrumentell, tillämpad) och 
kritisk kommunikationsforskning. Här innebär kritisk forskning ett slags 
grundforskning med ett mer generellt, teoretiskt intresse för mediernas roll 
i samhället, i kontrast mot den administrativa forskningen som vill besvara 
enskilda, isolerade frågor åt en uppdragsgivare (Lazarsfeld 1941: 160). 

En grov kategorisering av de ovanstående definitionerna av kritik skulle 
kunna vara att skilja mellan en humanvetenskaplig kritik, där kritik inne-
bär ett slags fundamentalanalys (kritik som filosofisk metod), och en sam-
hällsvetenskaplig kritik, som likställer kritik med maktanalys (kritisk teo-
ri). De båda förenas i det kritiska kunskapsintresse som Habermas (1968) 
beskrivit som det emancipatoriska.  

Men de televisioner som undersöks i materialet är inte exempel på nå-
gon vetenskaplig kritik av television, även om man kunde tänka sig att se 
dem som en typ av konstnärlig forskning (som i sin tur kan ge upphov till 
en utveckling av medieteori). De är inte systematiskt upplagda för att gå till 
botten med ett problem, utan är snarare explorativa och prövande. Dock 
finns det spår både av fundamentalanalys och av maktanalys i bakgrunden 
som gör det relevant att tala om de alternativa televisionerna som en kri-
tisk praktik. 

Denna kritiska praktik är grundad i en mediekritik och är en artikula-
tion av den ambivalens inför massmedier som till exempel Morley (1992)  
identifierat som en del av det vardagliga mediebruket.7 I denna mediekritik 
pågår en förhandling mellan en misstänksamhet inför rapporteringen om 
skeenden i världen, samtidigt som den enskilde medborgaren är beroende 
av denna rapportering för att orientera sig i sin omvärld.  Det har föresla-
gits att en mediekritisk hållning kan förstås i termer av public connectivity 

                                                      
7 Denna mediekritik kan eventuellt separeras från den typ av intellektuell mediekri-
tik som belysts av Jensen (1990). 
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(ung. ”orientering mot det offentliga”)8 eftersom den systematiska och 
kritiska bearbetning av informationsflödet som det innebär kan stärka den 
enskildes intresse och engagemang i offentliga frågor (Kaun 2012). Ett 
uttryck för ett sådant engagemang är att skapa sina egna mediekanaler: 
alternativa medier, och John Downing (2003) har kallat sådana alternativa 
medier för den verkligt aktiva mediepubliken (som inte låter sin kritik 
stanna vid oppositionella tolkningar av mainstream-medierna, utan som 
finner ett utlopp för den). 

Mediekritiken hos de alternativa televisionerna kan delas in i tre områ-
den: social kritik (en maktanalys av (mass)mediernas roll i samhället och 
ett ifrågasättande, undersökande av denna relation), kommunikationskritik 
(en skepsis gentemot masskommunikationens brister, men samtidigt också 
ett utforskande av dessa villkor och förutsättningar) och estetisk kritik (ett 
avfärdande av televisionens förenklade, konventionella uttryck, och ett 
nyfiket explorativt förhållningssätt till televisionens estetiska aspekter). 

Alternativa medier som kritiska medier 
I inledningskapitlet beskrev jag alternativa medier som fenomen och kate-
goriserade olika forskningstraditioner. I det här avsnittet ska jag fokusera 
på ett perspektiv som kopplar samman alternativa medier med en typ av 
mediekritik. 

Som forskningsområde hade alternativa medier studerats under 1970-
talet i relation till de sociala formationer, t.ex. ”nya vänstern”, nya sociala 
rörelser, mot- och subkulturer som då framträdde, ofta i termer av alterna-
tiva offentligheter eller motoffentligheter (jfr Negt & Kluge 1972; Fornäs 
1979; Gitlin 1980). Kring millennieskiftet återuppväcktes intresset för al-
ternativa medier. Delvis som ett sätt att kombinera political economy-
perspektivets kritik av en ekonomisk maktkoncentration och innehållsmäs-
sig likriktning bland de globala massmedierna med cultural studies-
perspektivets intresse för deltagande och motstånd på ett aktörsplan (för en 
mer utförlig diskussion, se Atton & Couldry 2003). Delvis var det ett svar 
på den periodens uppsving av globala sociala rörelser och introduktionen 
av internet som en ny kanal, eller som arena för egenproducerade medier 
och alternativa offentligheter (Atton 2004; Downey & Fenton 2003). 

Därmed kan man säga att det ökade forskningsintresset för alternativa 
medier i början av 2000-talet var både teoretiskt och empiriskt motiverat. 
Sedan dess har mycket hänt på det empiriska planet i och med att medie-
användning i ökande grad kommit att bli likställt med deltagande genom 

                                                      
8 För ett mer utvecklat resonemang om begreppet ”public connectivity” se Couldry 
m.fl. (2007). 
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sociala medier (som sociala nätverk, och tjänster för användargenererat 
innehåll). Det innebär att mycket av den praktik som tidigare förknippades 
med alternativa medier (t.ex. en uppluckring av gränsen mellan vem som 
producerar och vem som konsumerar ett mediematerial) kommit att bli en 
integrerad del av mainstream-medieanvändningen. Därför har det föresla-
gits att definitionen av alternativa medier borde flyttas från sådant som rör 
organisation och roller till innehåll och ideologi (se Fuchs 2010). 

Bortsett från problemet med ett förändrat medielandskap (karakteriserat 
av övergången från massmedier till deltagarmedier) finns det också andra 
svårigheter med att använda sig av alternativa medier som teoretiskt be-
grepp. Det går att hävda att trots att böcker med titlar av typen Unders-
tanding Alternative Media (Bailey m.fl. 2008) och The Alternative Media 
Handbook (Coyer m.fl. 2007) publicerats på senare år så befinner sig 
forskningsområdet ”alternativa medier” ännu på ett ”spontant” eller för-
teoretiskt plan, i betydelsen att det är oklart huruvida ”alternativa medier” 
är ett vetenskapligt konstruerat objekt eller om forskningen övertagit ett 
”vardagsbegrepp”. Därför blir det också svårt att ge en tillfredsställande 
definition av begreppet. I avhandlingens inledning visades hur det på fältet 
förekommer ett stort antal begrepp som avser medier som på olika sätt 
skiljer sig från och tar avstånd från massmedierna. Vid sidan om ”alterna-
tive media”, som kan sägas vara ett samlingsnamn, återfinns begrepp som 
”radical media”, som kopplar medieproduktion till oppositionell politik 
och sociala rörelser (Downing 2001), ”community media” som är ett sam-
lingsnamn för icke-kommersiella lokala medier (Howley 2005), ”citizen’s 
media” som tar fasta på deltagande i medieproduktion som politisk agens 
(Rodriguez 2001), ”tactical media” som fokuserar på interventioner i me-
dieteknologier (ofta konstnärliga) (Raley 2008), och ”autonomous media” 
som, liksom ”radical media” pekar på kopplingen mellan sociala rörelser 
och alternativa kommunikationsnätverk (Langlois & Dubois 2005), liksom 
också ”social movement media” (Downing 2010a). Man kan tolka bred-
den av begrepp på fältet som ett resultat av att ”alternativa medier” är 
svårdefinierat och att man därför sökt efter mer precisa begrepp för att 
beskriva enskilda fenomen. 

Jag har emellertid valt att hålla fast vid beteckningen ”alternativa medi-
er” i min undersökning och detta därför att det just är ett samlingsnamn 
eller en ideal konstruktion, det vill säga ett begrepp som rymmer en idé 
snarare än en specifik praktik. Syftet med avhandlingen är inte att ta reda 
på vilken kategori av alternativa medier (radical, tactical, community etc.) 
som materialet bäst låter sig sorteras under. Jag är istället intresserad av 
hur materialet förhåller sig till den ideala konstruktionen av alternativa 
medier som mediekritik. 
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Två forskare som rest frågan om det alls finns någon teori om alternati-
va medier, och som försökt att presentera en definition är Sandoval & 
Fuchs (2010). Enligt dem har forskningen kring alternativa medier och 
definitioner av begreppet, fäst alltför stor vikt vid organisatoriska aspekter, 
såsom anarkism, självorganisering och framförallt ett skarpt fokus på del-
tagande. I artikeln ”Towards a Critical Theory of Alternative Media” 
(Sandoval & Fuchs 2010) diskuterar man problemet med att definiera 
alternativa medier som deltagarmedier (dvs. som bygger på ett överskri-
dande av delningen mellan producent och konsument). Kritiken mot en 
deltagarbaserad definition består dels av att det leder till marginalisering 
och fragmentisering av offentligheten i uppdelningen i mindre deloffentlig-
heter (jfr Fenton 2008b), dels att deltagarmedier kan användas för kapital-
ackumulation (såsom användargenererat innehåll i webb 2.0), och slutligen 
att den definitionen exkluderar vissa oppositionella kanaler som inte upp-
fyller kravet på öppet deltagande (t.ex. vänsterorienterade tidskrifter). 

Vad Sandoval & Fuchs föreslår är en definition av alternativa medier 
som ”kritiska medier” (Sandoval & Fuchs 2010: 145) och kritik betyder i 
detta sammanhang ett motstånd mot det kapitalistiska systemet. Resone-
manget påminner delvis om Negt & Kluges (1972/1993) diskussion om 
proletär offentlighet, speciellt som de menar att idealtypen för alternativa 
medier inte går att förverkliga i ett kapitalistiskt samhälle (liksom hos Negt 
& Kluge att motoffentligheten lanseras som ett förstadium till den proletä-
ra offentligheten). Men även om en idealtyp av alternativa medier inte låter 
sig realiseras under kapitalismen kan man åtminstone föreslå ett slags mi-
nimikrav för vad som ska räknas för att definiera ett medium som alterna-
tivt. Detta minimikrav riktar Sandoval & Fuchs mot innehåll: 

We argue that critical content should be considered as minimum require-
ment for defining alternative media: capitalism is a societal system, which 
brings about social inequality. […] Critique is a means for pointing at the 
unequal, dominative, and non-participatory character of contemporary soci-
ety. It is understood as radical humanism, opposition to all domination, and 
as struggle for participatory democracy. We argue that by providing critical 
content alternative media can help advancing societal transformations and 
contribute to the realization of a truly participatory society, because critical 
content expresses progressive political interests and tries to give attention to 
the realization of suppressed possibilities of societal development (Sandoval 
& Fuchs 2010: 146). 

Argumentationen är, liksom mycket av litteraturen om alternativa medier, 
normativ men Sandoval & Fuchs’ bidrag sticker ut då de så tydligt identifi-
erar måltavlan för kritiken som den kapitalistiska organiseringen av sam-
hället. Det gör att definitionen vinner i skärpa men det riskerar samtidigt 
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att stänga ute former av alternativa medier som inte primärt har ett anti-
kapitalistiskt motiv utan är kopplade till andra frågor. Men författarna är 
inte ensamma om att föreslå ett skifte av fokus från organisering mot form 
och innehåll. Clemencia Rodriguez, som varit mycket aktiv inom forsk-
ningen om alternativa medier, gjorde en liknande observation några år 
tidigare: 

Some months ago, Dorothy Kidd and I had an interest [sic] conversation 
about alternative-media-for-mobilization in contrast to alternative-media-to-
speak-the-world-in-different-terms. More and more, I am convinced that we 
need to value the revolutionary potential of expression, re-codification, re-
invention of languages to express experience. Clemencia Rodríguez, decem-
ber 11, 2007 - 4:11pm. 

Citatet, som är hämtat från ett kommentatorsfält på den amerikanska vi-
deoblogg-sajten Future of the Book,9 handlar kanske inte så mycket om 
innehåll som att det understryker formens betydelse. Vad som är intressant 
med citatet är att det föreslår att uttryck, kodifiering och språk är viktiga 
och intressanta aspekter på alternativa medier. Det öppnar för att även 
titta på konstnärliga experiment med uttrycksformer som en möjlighet att 
expandera förståelsen för alternativa mediers kritiska potential. 

Ett annat exempel på liknande tankar finns hos Coyer m.fl. (2007) som 
ägnar ett kapitel åt ”Experimental forms”, ett kapitel som till stor del byg-
ger på exempel från alternativ TV. I inledningen till kapitlet skriver man: 
”any truly ’alternative’ media work will need to transform the medium 
itself, change the way in which it is used, and find alternative styles and 
different languages in which to express itself, if its ’alternativeness’ is to be 
maintained” (Coyer m.fl. 2007: 91). Det är mot bakgrund av sådana utta-
landen som jag tror att ”alternativa medier” kan vara en ingång inte bara 
för att begreppsliggöra de fenomen som jag studerar, utan också ett sätt att 
låta den empiriska undersökningen berika förståelsen av vad alternativa 
medier är och kan vara. 

Man kan säga att Rodriguez’ uppdelning mellan ”alternative-media-for-
mobilization” och ”alternative-media-to-speak-the-world-in-different-
terms” har varit vägledande för min egen orientering och förståelse av 
begreppet alternativa medier. Det material som den här avhandlingen stu-

                                                      
9 I december 2007 bjöd sajten in medieforskare till att presentera valfritt videoklipp 
under rubriken ”Alternative Media”. Tisdagens (11/12) bidrag kom från Laura 
Stein och hette ”Deconstructing Television from Within: The Alternative Aesthetics 
of Paper Tiger Television”. Det visade ett collage av videosekvenser producerade av 
den amerikanska alternativa TV-showen och videokollektivet Paper Tiger Televi-
sion. 



 LINUS ANDERSSON Alternativ television I 39 
 

derar riktar sig mot ett specifikt medium, television, och exempel på alter-
nativa uttryck i detta medium, och ansluter till resonemanget om ”alterna-
tive-media-to-speak-the-world-in-different terms”.   

Alternativa mediers kritiska potential föreslås utifrån den diskussion 
som redogjorts för här ovan ligga i dels deras innehåll (Sandoval & Fuchs 
2010), och dels i deras utformning (Coyer m.fl. 2007). 

Kommunikation 
Förutom den mediekritik på politisk grund som alternativa medier beskri-
vits som ovan, kan man också prata om en mediekritik som utgår från en 
normativ idé om kommunikation (se Vatikiotis 2004). För att förstå denna 
kommunikationskritik är det viktigt att se till föreställningar om kommu-
nikation och dess förhållande till massmedierna. Kommunikation är, som 
Peters (1999) visat, ett sammansatt begrepp med en komplex historia som 
rymmer många betydelser. Dess variation är större än den distinktion mel-
lan kommunikation som transmission och som ritual som uppmärksam-
mades av James Carey (Carey 1989/2009: 12). Bland de många innebörder 
som Peters tar upp finns betydelsen att dela och göra någonting till gemen-
samt; det kan betyda att knyta samman, eller avse ett utbyte; eller så kan 
det användas som samlingsnamn för olika typer av symbolisk interaktion 
(Peters 1999:7 ff.). Betydelsen att ”göra gemensamt” och vara ett ”utbyte” 
kopplar samman kommunikationsbegreppet med den strävan hos alterna-
tiva medier att göra publiken till aktiva deltagare som jag beskrev inled-
ningsvis. 

I essän ”Requiem for the Media” hävdade Jean Baudrillard (1972/1981) 
att massmedierna fabricerar ickekommunikation, om man med kommuni-
kation menar ”utbyte, ett ömsesidigt rum för tal och svar, och således för 
ansvar. Med andra ord, om man definierar kommunikation som något 
annat än ett enkelt sändande/mottagande av information.”(Baudrillard 
1985/1986: 328). Vad Baudrillard ger uttryck för är en typ av kommunika-
tionskritik som grundar sig i det ojämlika förhållande som råder mellan 
utsändning och mottagande i massmedierna. I en senare text, ”Massorna: 
det socialas implosion i medierna” (Baudrillard 1985/1986), återvänder 
Baudrillard till denna kritik och formulerar en ny tolkningsposition (som 
kan läsas som en postmodern vändning) bortom optimism och pessimism, 
en antagonistisk och ironisk position.10 Men vad som är intressant här är 
inte den nya tolkning av massornas tystnad som Baudrillard lanserar, utan 

                                                      
10 Intressant att notera är att denna essä till sitt tema och anslag liknar Umberto 
Ecos uppgörelse/omvärdering av sin essä ”För ett semiotiskt gerillakrig” (Eco 1967) 
i ”Multiplikation av media” som publicerades 1983 (Eco 1988). 
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hur han beskriver sitt tänkande vid tidpunkten för författandet av ”Requi-
em for the Media”: ”[J]ag trodde på att en underminering av mediernas 
kod var möjlig och på möjligheten av en alternativ diskurs och en radikal 
ömsesidighet i det symboliska utbytet” (Baudrillard 1985/1986: 328).11 

Baudrillard var inte ensam om att hysa förhoppningar om en ”radikal 
ömsesidighet” i övergången mellan 1960/70-talet. Den kritiska semiotiken, 
företrädd av bl.a. Umberto Eco (1967/1987; 1971) och Roland Barthes 
(1969), liksom senare Stuart Halls encoding/decoding-artikel (Hall 1980a), 
innehöll ett normativt anspråk om att ”frigöra” mottagaren och tillerkän-
na honom/henne en agens och förmåga att omförhandla maktrelationen i 
mötet med massmediernas budskap. Semiotiken betraktades som ett verk-
tyg för att möjliggöra en diskret och kritiskt medveten position i förhållan-
de till massmedierna. Som redan nämnts så sker senare en vändning inte 
bara hos Baudrillard, utan också hos Eco, men där Baudrillard blir ”anta-
gonistisk och ironisk” tycks Eco snarare uppgiven: ”Allt är förbi. Vi måste 
börja om från början och fråga oss vad det är som händer.” (Eco 
1983/1987: 158). 

Den strukturalistiska kommunikations- och maktkritik som Baudrillard 
och Eco övergav i början av 1980-talet lever emellertid kvar i vissa formu-
leringar om alternativa medier, där idéer om att det förmedlade budskapet 
består av tecken vars tolkning styrs av en kod som går att avslöja eller 
underminera, och efterlysningen av ett annorlunda språk eller en alternativ 
rekodifiering. 

Men hur ser de koder ut som förmodas styra vilka budskap som mass-
medierna kan förmedla? Och på vilken nivå kan man synliggöra och stude-
ra dem?  I en passage i ”Requiem for the Media” diskuterar Baudrillard 
massmediernas roll i relation till protesterna i Paris maj 1968. Trots att de 
förmedlade demonstranternas revolutionära budskap och från vissa håll 
anklagades för att spela revolutionärerna i händerna, menar Baudrillard att 
medierna aldrig avvek från att utöva social kontroll, och anledningen till 
detta var att de, den rådande förvirringen till trots, bibehöll sin form. Vida-
re menar Baudrillard att det är denna form som, oavsett sammanhang, 
förbinder massmedierna till makten (Baudrillard 1972/1981: 173). Här 
finns alltså en antydan om att massmediernas former är kopplade till socia-
la omständigheter, en föreställning som är viktig för att förstå motiven för 
en mer formalistiskt orienterad mediekritik. 

Ett exempel på detta kan hämtas från den brittiske filmaren Peter Wat-
kins, som i början på 2000-talet publicerade ett manifest som kom att in-

                                                      
11 För en mer utarbetad diskussion av Baudrillards kommunikationsteori, se Merrin 
(2005). 
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spirera konstnärer och filmare till att undersöka, utforska och producera 
television (Watkins 2003). Manifestet, vanligen refererat till som Watkin’s 
Media Statement, innehåller en kritisk reflektion kring produktionsvillkor 
för audiovisuella medier och då framförallt av den estetiska standardisering 
av film och television som Watkins menar breder ut sig i det globala medie-
landskapet. Hans argument påminner i stora drag om Frankfurtskolans 
kritik av kulturindustrin – standardisering, pseudoindividualitet, varufeti-
schism (Horkheimer & Adorno 1944/1996) liksom om 1970-talets debatt 
om kulturimperialism (jfr Schiller 1977). Men även om hans bidrag inte är 
teoretiskt nydanande så är hans manifest intressant för att de tankegångar 
som presenteras där haft inflytande på delar av de televisioner som ingår i 
den här studien. Watkins beskriver standardiseringen inom film och televi-
sion genom två begrepp: monoform och universal clock. Watkins text är 
skriven som ett manifest och det är svårt att sammanfatta enskilda delar, 
varför jag valt att ta med ett långt citat ur hans definition av Monoform-
begreppet: 

The MONOFORM is the internal language-form (editing, narrative, struc-
ture, etc.) used by TV and the commercial cinema to present their messages. 
It is the densely packed and rapidly edited barrage of images and sounds, 
the ‘seamless’ modular structure which we all know so well. This language-
form appeared early on in the cinema, with the work of pioneers such as 
D.W. Griffith, and others who developed techniques of rapid editing, mon-
tage, parallel action, cutting between long shots/close shots, etc. Now it also 
includes dense layers of music, voice and sound effects, abrupt cutting for 
shock effects, emotion-arousing music saturating every scene, rhythmic dia-
logue patterns, and endlessly moving cameras.  

The Monoform has several principal sub-categories: the traditional, classic 
monolinear narrative structures used in cinema films, TV soap-operas and 
police thrillers; the seemingly disconnected and fluid mélange of themes and 
visual motifs in MTV shows; the chopped, fragmentary structures in global 
TV newsbroadcasts and many documentaries […] These variations on the 
Monoform have certain common characteristics: they are repetitive, predic-
table, and closed vis-à-vis their relationship to the audience (Watkins 2003: 
kapitel 3). 

Denna standardisering av formerna för audiovisuella massmedier vill Wat-
kins uppmärksamma som ett repressivt system. Standardiseringen är re-
pressiv då den begränsar möjligheten att ta upp vissa ämnen på ett sätt som 
är troget frågeställningen, snarare än formen. Konsekvensen blir att ”allt 
stöps i samma form” och alternativa röster marginaliseras alltmer. Dienst 
(1994) återger ett liknande resonemang om television hos Sartre: ”Saying 
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what pleases everybody. But nothing pleases everybody. So you have to say 
nothing.” (Dienst 1994: 9). 

Detta föreslår alltså att en mediemakt inte bara står att finna i organise-
ringen av medierna, utan också i de former för kommunikation som finns. 
Form kan ha flera betydelser men jag koncentrerar mig på två innebörder: 
dels som de yttre formerna för kommunikation (t.ex. berättarstrukturer 
och genrer), och dels själva utformningen av texten och dess individuella 
komponenter/egenskaper (t.ex. stil). Jag har valt att diskutera dessa två 
betydelser under separata rubriker, den förra som handlar om former för 
kommunikation diskuteras här i termer av genre och narration, medan den 
senare betydelsen, textens individuella utformning, diskuteras under rubri-
ken ”estetik” i nästa delkapitel. 

Genre och narration 
En möjlig nivå för att diskutera standardisering och konventionella koder i 
televisionen skulle vara att lyfta fram genre och narrativ som två menings-
skapande och betydelsebärande, strukturerande system som är centrala för 
upplevelsen av television. Inom det semiotiska fältet finns en spridning som 
sträcker sig över å ena sidan starkt strukturalistiska applikationer (t.ex. 
Eco 1971) och å andra sidan mer poststrukturalistiska tillämpningar (t.ex. 
Barthes 1975). De begränsningar som en strikt strukturalistisk definition 
av semiotik för med sig (ahistorisk, oförmögen att förklara förändring) har 
den poststrukturalistiska inriktningen varit bättre lämpad att hantera. Det-
ta kan också vara en betydelsefull distinktion då det kommer till att disku-
tera genre och narration, två begrepp som, åtminstone då de applicerats på 
”masskulturens” texter, ofta varit starkt präglade av strukturalistiska in-
slag (t.ex. Wright 1975) och där exempelvis Steven Neales (1990) genrete-
ori företräder en mer poststrukturalistisk inriktning. 

Det har föreslagits att television är ett ”generiskt” medium (Fiske 1987), 
även om det ofta framhålls att genrebegreppets applicering på televisionen 
har sina begränsningar (Feuer 1992; Örnebring 2001; Mittell 2004). Jane 
Feuer (1992) diskuterar tre definitioner av genrebegreppet: estetisk, rituell 
och ideologisk. Den estetiska tillnärmelsen definierar genre som ett ”system 
av konventioner” som medger konstnärliga uttryck. Varje bidrag till gen-
ren bidrar också till att utveckla och förändra genren. Därför skulle man 
kunna påstå att det inte finns några rena genretexter. Detta gör det också 
svårt att klassificera texter utifrån någon form av taxonomi. Inom televi-
sionen föreslås det att genrebegreppet är än mer problematiskt än det varit 
inom litteratur och film, framförallt på grund av att det sker fler genre-
överskridningar inom televisionen (Feuer 1992). Samtidigt är det inom den 
kommersiella TV-marknaden viktigt att kunna identifiera texterna (som 
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där betraktas som varor) för att avgränsa målgrupper och konsumentseg-
ment. 

Den rituella tillnärmelsen fokuserar på genre som utbytet mellan industri 
och publik. Även om genrebegreppet visar sig svårdefinierat så finns det 
någon form av idé om absoluta genrer implicerade i termen ”genreöver-
skridande”, som ofta kopplas samman med konstnärlig kvalitet och mo-
dernismens framväxt. Tidigare hade det ”låga”, populära och folkliga ut-
märkts genom att inte gå att genrebestämma. Vad som händer i och med 
populärlitteraturen, och senare filmen, är att det inom de etablerade kon-
sterna blir en dygd att överskrida gränser i syfte att uppvisa kreativ auto-
nomi och understryka ett individuellt, unikt uttryck (Threadgold 1989; 
Neale 1990). Uppdelningen mellan högt och lågt i förhållande till genrer 
har hållit i sig, vilket illustreras av hur till exempel konstnärer och författa-
re ofta ger uttryck för en direkt motvilja mot att ”placeras i ett fack”. Det 
är ju inom det förment låga, i DVD-hyllan och bland datorspel, som gen-
rebeteckningar är som tydligast, bland romaner är det inte vanligt (bara då 
det kommer till det bespottade: ”chic-lit”, kioskdeckare etc.). Genrer kopp-
las till den kommersiella populärkulturen och antas inte ha med den 
”rena” konsten att skaffa. 

Den ideologiska tillnärmelsen ser genre som ett kontrollinstrument, t.ex. 
för att säkra en särskild publik för annonsörernas meddelanden (Feuer 
1992: 145). Denna ideologiska dimension motsvarar den tolkning om re-
pressiv standardisering som Watkins (2003) ger uttryck för. Här liksom i 
frågan om en rituell förståelse av genre så finns ett motiverat motstånd mot 
att låta sig upptas i en genrebeteckning eftersom denna ses som en be-
gränsning som pålagts utifrån. 

Samlande för genrebegreppet så som det framträder i ovanstående dis-
kussion är att det erbjuder någon form av förutsägbarhet (jfr Threadgold 
1989). Denna förutsägbarhet blir föremål för förhandling eftersom den 
utgör en del av vad som skiljer ut vad som värderas som högt och lågt 
konstnärligt värde. Om många av mainstream-televisionens texter är förut-
sägbara, så kan brottet mot eller överskridandet av genrer ses som en kritik 
av det förutsägbara. Å andra sidan sker genreöverskridanden hela tiden 
inom televisionen och det har föreslagits att det endast är i dessa hybrid-
former som någotsånär stabila genrer framträder i televisionen (Mittell 
2004). Förutsägbarheten återfinns också då det kommer till narrativa 
aspekter.  

Narratologi innebär studiet av berättarstrukturer. En grundläggande di-
stinktion inom narrationsteori är mellan det som sker i berättelsen, och hur 
denna berättelse är utformad (Kozloff 1992). Uppdelningen är teoretisk 
eftersom de båda sammanfaller i mötet med texten. 
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Precis som med begreppet genre är narration en term som kommit in i 
televisionsforskningen från litteratur- och filmvetenskap. Därmed kan man 
anta att begreppet bär med sig funktioner och betydelser som kanske inte 
är direkt överförbara på televisionen. Mest tydligt blir detta när man skiljer 
mellan ”öppna” och ”slutna” narrativ. Där det klassiska filmberättandet 
utmärkt sig genom progression och narrativt avslut levererar televisionens 
texter ofta öppnare och oavslutade narrativ. Detta speglar möjligtvis de 
”förloppsstrukturer” (jfr Gripsrud 1999) som utmärker TV-mediet och 
som beskrivits i termer av ”flöde” (Williams 1974) och ”segment” (Ellis 
1982/1992). Enligt Gripsrud är såpoperan ”den enda berättarform som 
utvecklats specifikt för etermedierna” (Gripsrud 1999: 264) och såpoperan 
är en genre som lyfts fram som exempel just på hur televisionen gynnar en 
sorts öppna, oavslutade/oförlösta narrativ (jfr Modleski 1982). 

Nick Lacey skriver i en introduktion till narrations- och genreanalys 
(Lacey 2000) att utvecklingen av ”alternativa” narrativ företrädelsevis 
skett inom litteratur, teater och film och att television troligtvis är ett allt-
för kommersiellt medium för att tillåta narrativa experiment (Lacey 2000: 
121). Det går naturligtvis att hitta exempel på kommersiella TV-texter som 
motbevisar Laceys påstående, flera av de TV-serier som fick stort genom-
slag under 2000-talet byggde på innovativa narrativa former, eller på inno-
vativa sätt att förhålla sig till narrativa konventioner (se Shimpach 2010; 
Pearson 2009; Lavery m.fl. 2011). Dock finns det i denna reception av vad 
som kommit att kallas ”quality TV” en sorts negation av själva TV-mediet. 
När kabelbolaget HBO marknadsför sig med påståendet ”It’s not TV” så 
finns där en föreställning om att ”konstnärliga” narrativ i televisionen blir 
möjliga genom att de är någonting annat än TV, och genom att lyfta fram 
hur ”genier” som David Chase eller Dennis Potter avskyr TV och ser sin 
egen TV-produktion som en form av motstånd mot mediets konventionella 
former skapas bilden av autonoma skapare med hjälp av samma mekanis-
mer som filmvetenskapen skapade ”auteuren” (jfr Ericson 2004; Anderson 
2008). 

Man kunde alltså mot Lacey hävda att 2000-talet motbevisat honom i 
det att det går att ”skapa konst” i TV. Å andra sidan har denna konst upp-
stått genom att distansera sig från TV och frågan kvarstår då i vilken ut-
sträckning som en alternativ television är möjlig. En poäng med Laceys 
resonemang är att experiment med alternativ television verkar ansluta till 
experimentella former som utvecklats inom filmen. 

Både genreteori och narratologi är präglade av strukturalistiska influen-
ser. Man skulle kunna säga att narratologi, det vill säga studiet av narrati-
va strukturer, är strukturalistisk till sin natur och det finns gott om exem-
pel på narrativa analyser som syftat till att avslöja den gemensamma struk-
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turen hos alla berättelser, en ”berättandets grammatik” (Kozloff 1992: 72). 
Risken med en sådan typ av forskningsperspektiv är att detta lockar till 
simplistiska och reduktionistiska tolkningar av narrativa texter.12 Som en 
motreaktion mot 1960/70-talets strukturalistiska textanalyser betonas 
numera föränderligheten hos genrer och narrativ. Steve Neale (1990) skil-
jer, utifrån Todorov (1970/1975), mellan historisk och teoretisk genre där 
den förra avser textkategorier som formerats över tid i samspel mellan 
producent, industri, marknad och publik, medan de senare är genrer som 
uppfunnits i efterhand för att benämna en viss korpus av texter (t.ex. film 
noir). 

Denna betoning på föränderlighet bjuder emellertid på en teoretisk och 
metodologisk utmaning. Idén om ett alternativt berättande förutsätter i viss 
mån en idé om ett normativt berättande: en stabil konvention från vilken 
det alternativa kan avvika. Går det överhuvudtaget att identifiera några 
genrebrott om varje bidrag till genren samtidigt bidrar till dess förändring? 
Och där genrers ”stabilitet” framträder genom genreblandningen (jfr Mit-
tell 2004: 153 ff.)? 

För att göra en sympatisk läsning av televisionerna möjlig, det vill säga 
att försöka ta sig in i och förstå de motiv och de idéer om television som de 
bär fram, så har jag anlagt en strategisk, eller pragmatisk, strukturalism (jfr 
”strategisk essentialism” hos Spivak (1988)).13 Det innebär att jag anam-
mat ett perspektiv som förekommer bl.a. hos Watkins (2003), men också 
som en ganska oprecis men likväl grundläggande föreställning som kan 
sägas ”besjäla” de televisioner som ingår i det empiriska materialet. Denna 
föreställning utgår från att det finns en mainstream-television med en nor-
mativ estetik och utformning, som i hög grad standardiserats för att möta 
kraven från en kapitalistisk marknad och ideologi. 

Estetik 
Det förekommer flera betydelser och användningar av begreppet estetik 
men något som är gemensamt för det flesta av dessa, till exempel ett insti-
tutionellt, vardagligt eller vetenskapligt/filosofiskt estetikbegrepp, är att det 
åsyftar förnimmandet eller det sinnliga (aisthesis). I vardagligt tal brukar 

                                                      
12 Filmvetaren David Bordwell (1988) har t.ex. påvisat hur flertalet studier som 
applicerat Vladimir Propps morfologi på film och television dras med sådana bris-
ter. 
13 Spivak talar om den politiska fördelen av att konstruera kollektiva subjekt kring i 
grunden instabila kategorier som ”kvinna” eller nationalitet. Det kan också förstås 
som ett vetenskapsteoretiskt tillvägagångssätt där det handlar om att temporärt 
fixera ett studieobjekt (se Eide 2010). 
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dess betydelse kunna beskrivas som ”konstens teori” eller ”läran om det 
sköna”. Ytterligare en användning är som synonym med stil (t.ex. i ett 
uttryck som ”punkens estetik”). När jag i detta avsnitt talar om estetik 
skiljer jag det från föregående avsnitt på så sätt att kommunikationsteorin 
och formerna för kommunikation, som jag benämnde som ”yttre”, här 
istället handlar om televisionens egenskaper. I avhandlingen hänvisar 
estetikbegreppet till frågor om hur något gestaltas, och blir till ett sam-
lingsnamn för kategorier som stil, form och medium. Visserligen kunde 
både stil och form förknippas med diskussionen om genre som fördes i 
föregående avsnitt,14 men jag har här haft för avsikt att separera dem och 
diskutera dem inte i relation till genrekonventioner utan snarare i relation 
till vad man kan kalla ”mediekonventioner”, vad som är brukligt inom 
televisionen snarare än inom specifika genrer.  

Att närma sig estetiska frågor från ett medievetenskapligt perspektiv in-
nebär att man tillskriver förmedlingstekniken en viss betydelse – mediet 
görs till estetiskt objekt. Detta kontrasterar mot en föreställning om det 
estetiska objektet som väsensskilt från det reella objektet: 

The real object is the thing in the outside world – the piece of marble, the 
canvas with pigment dried on it, the airwaves vibrating at certain frequenci-
es, the pile of printed pages sewn together in a binding. The aesthetic object, 
on the other hand, is that which comes into existence when the observer ex-
periences the real object aesthetically (Chatman 1978: 26 f.).15 

Enligt denna betydelse så innebär det att betrakta ett objekt estetiskt att se 
bortom dess reella egenskaper för att uppskatta det som blir förmedlat. Det 
finns också en otydlighet huruvida ”estetiken” ligger i objektet eller i själva 
betraktandet. Oavsett är det en definition av estetik som kan antas ha ett 
ansträngt förhållande till medievetenskapliga perspektiv. Ett medieveten-
skapligt perspektiv börjar ju i erkännandet av den förmedlande teknikens 
betydelse. Är till exempel en bok bara en teknik för att fixera ”verket” eller 
är medierna att betrakta som själva förutsättningen för en estetik (jfr Kitt-
ler 2002: 36)? 

Liv Hausken (2009) har föreslagit begreppet medieestetik som ett per-
spektiv för att nå kunskap om förhållandet mellan mediet och det som 
mediet förmedlar genom vad hon kallar ”mediesensitive analyser” (Haus-
ken 2009: 14). I Hauskens version av medieestetik uppfattas inte mediet 
primärt som kommunikationsmedium (i betydelsen transmission) utan 
                                                      
14 Hos Roosvall (2005) behandlas t.ex. kategorierna ”stil”, ”genre” och ”tilltal” 
som underkategorier till diskurstyper. 
15 Denna förståelse av ”estetisk” upplevelse bygger på ett fenomenologiskt perspek-
tiv hämtat från Ingarden (1961). 
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strävar efter att öppna det ”meningsteoretiska fältet” och ta i beaktande 
mediets uttrycksmässiga resurser (Hausken 2009: 14). Exempel på ett så-
dant angreppssätt kan man finna hos Raymond Williams (1974) som före-
slår att man för att uppleva TV som ett estetiskt medium bör stänga av 
ljudet, vilket ”frigör” televisionen från sin instrumentalitet och låter den 
framträda som estetiskt objekt, eller objekt som ger upphov till estetiska 
upplevelser (på ett sätt som liknar ett konstverk). Denna föreskrift, eller 
råd, belyser relationen mellan ljud och bild i televisionen. Estetiska studier 
av television har tenderat att gynna det visuellas betydelse (t.ex. Metallinos 
1996; Caldwell 1995; Zettl 1981) och televisionsforskningens ignorans 
inför TV som ljudmedium har kritiserats av bl.a. Maasø (2002). 

Men oavsett om man tar sin utgångspunkt i televisionen som visuellt el-
ler auditivt medium så är effekten av det som Williams föreslår att televi-
sionen framträder på ett annorlunda sätt än vad den vanligtvis gör – den 
blir i viss mån främmandegjord. Kanske finns det i detta en överlappning 
med vad Tania DiTommaso (2003) avser med distinktionen mellan ett 
instrumentellt och ett estetiskt förhållningssätt till television. I artikeln 
”The Aesthetics of Television” (DiTommaso 2003) berättar hon hur tidi-
gare försök att beskriva och undersöka televisionens estetik gjort detta 
genom att se till enskilda TV-program.16 Televisionen själv, vid sidan om 
de program som den förmedlar, har inte varit undersökningsobjekt i lika 
hög grad. Med Hauskens ord kan man säga att den estetiska televisions-
forskningen inte har varit mediesensitiv. 

Det som skiljer den estetiska attityden från den instrumentella är att den 
kräver att vi bortser från de praktiska nyttoaspekterna hos ett objekt för 
att istället anlägga ett intresselöst betraktande som låter objektet framträda 
i sin öppenhet, sina möjligheter och mångfald av mening. Konstverket är 
den omedelbara referenten för denna estetiska attityd, och i linje med detta 
resonemang brukar det heta att ett konstverk inte konsumeras – det av-
njuts, eller uppskattas (DiTommaso 2003: 2). Översatt till att gälla televi-
sion är det instrumentella förhållningssättet upptaget med det innehåll som 
förmedlas medan det estetiska förhållningssättet uppehåller sig vid TV-
mediet självt. DiTommaso konstaterar att det är det instrumentella för-
hållningssättet som dominerar upplevelsen av television (liksom merparten 
av den litteratur om television som säger sig behandla estetik) och hon 
ägnar resten av sin artikel åt att, med hjälp av Nam Jun Paiks TV-konst, 
undersöka förutsättningar för ett estetiskt förhållningssätt till television. 

                                                      
16 Det finns dock de som menat att televisionens väsen inte ska sökas i enstaka 
program eller genrer, utan t ex i serialitet. Mest känd är kanske ”flödet” hos Willi-
ams (1974), men också hos Cavell (1982). 
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Detta kontrasterar mot den mer fenomenologiska definition av estetiska 
objekt som citatet från Chatman (1978) förordade. Att betrakta television 
som ett estetiskt objekt skulle, enligt en sådan förståelse, innebära att man 
bortsåg från tekniken för att enbart tillägna sig verket. Hos DiTommaso är 
detta betraktelsesättet snarare instrumentellt än estetiskt. 

Det är lätt att hitta stöd för Hausken och DiTommasos resonemang i 
den litteratur som behandlar TV-estetik. En överblick över ett antal titlar 
som innehåller televisionsestetik ger vid handen att det finns tre kategorier, 
eller betydelser av estetik: 
 

• Estetik som ”kvalitetsnarrativ”, ofta fiktion som t.ex. dramaserier 
(Ericson 2004; Sconce 2004; Mulvey & Sexton 2007; Leverette 
m.fl. 2008). 

• Estetik som ett begagnande av semiotiska resurser, t.ex. i betydelsen 
”estetiseringen” av nyheter, politik och lidande (Caldwell 1995; 
Chouliaraki 2006). 

• Estetik som formalistiska och kompositionella aspekter (Zettl 1981; 
Metallinos 1996; Butler 2010). 

 
Sconce (2004) framhåller bristen på estetiskt orienterad televisionsforsk-
ning. Något polemiskt konstaterar han att forskning om TV snarare und-
viker än engagerar sig i mediet och att televisionen självt ofta är mer sofis-
tikerad och nyanserad än den litteratur som teoretiserar den (Sconce 2004: 
94). Det är i den narrativa fiktionen som Sconce hämtar det material som 
ligger till grund för hans analys av television som konst. Denna orientering 
mot narrativa genrer i diskussionen om TV-estetik tycks vara den vanligast 
förekommande och till de redan nämnda studierna kan man också lägga 
Newcomb (1976), Agger & Jensen (2001), Mulvey & Sexton (2007). 

I vissa sammanhang framställs televisionens ”estetisering” av sitt inne-
håll som intäkt för mediets bidrag till ett offentlighetens förfall. I sin studie 
av hur massmedier framställer katastrofer och lidande ger Lilie Chouliaraki 
(2006) exempel på pessimistiska narrativ som menar att medierna – och då 
främst televisionen – snarare än att representera mänskligt lidande, esteti-
serar det genom att fokusera på formella egenskaper hos bilden istället för 
att fokusera det innehåll (och den reaktion) som den är tänkt att förmedla 
(Chouliaraki 2006: 50). 

Men även om det går att rubricera mycket av den estetiska televisions-
forskningen som instrumentell och medieokänslig är det svårare att positivt 
definiera eller föreslå på vilken nivå en sådan mediesensitiv estetisk TV-
forskning skulle lägga sig. Vad är dess undersökningsobjekt? Det verkar 
som om alternativet till de instrumentella studierna av narrativ fastnar i 
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rent bildtekniska egenskaper (t.ex. Metallinos 1996, Butler 2010) som 
tappar kontakten med det meningssystem som televisionen ingår i (t.ex. 
vardaglighet, banalitet). 

I anslutning till detta kan man också fråga vilken typ av betraktande 
som televisionen producerar. Inom receptionsestetik och tolkningsteori 
talar man om ”implicit läsare” och det finns ett antal olika begrepp för att 
beskriva den betraktare som ett verk eller en text producerar, till exempel 
”modelläsare” (Eco 1992), i-världen-varo framför texten (Ricoeur 1991), 
gynnad tolkning (Hall 1980). Vad beträffar television talar man också om 
tittarregimer (Ellis 1982/1992) där televisionen antas producera ett mer 
ouppmärksamt tittande än biograffilmen. David Goldblatt (2003) menar 
att televisionens textuella uttryck består av ständig rörelse och således med-
för en upplevelse som aldrig står stilla, ett ”rastlöst öga” som med hjälp av 
fjärrkontrollen matar rastlösheten genom att bläddra bland kanaler, det 
man brukar tala om som zappande eller kanalsurfing. Frågan om var man 
ska placera agens i relationen mellan text och recipient är föremål för en 
långvarig teoretisk debatt inom medieforskningen (jfr Fetveit 2001).17 

Alternativ estetik 
Då det kommer till ”alternativ” estetik, eller estetisk kritik ligger det nära 
till hands att gripa efter högmodernismens avancerade avantgardism som 
innebar en uppgörelse med borgerlig konst och ett institutionellt estetikbe-
grepp. Detta skedde inom många områden (bildkonst, litteratur, drama 
etc.) men det är kanske framförallt de influenser från bland annat det hi-
storiska avantgardet, från impressionism och surrealism; och från Brechts 
dramatiska teater som de kommit till uttryck inom filmen (Stam 2000: 257 
ff.) som är av intresse då man diskuterar en estetisk kritik av television (jfr 
Ytrebergs (2002) analys av ”avantgardistiska” TV-produktioner). 

Någon motsvarighet till filmens ”nya våg” finns inte inom televisionen. 
Jag citerade tidigare Lacey (2000) som menade att televisionen är alltför 
kommersialiserad för att kunna ge upphov till några alternativa eller expe-
rimentella narrativ. Det är ett förenklat resonemang och det verkar snarare 
som om televisionen uppvisar ett komplicerat förhållande till experimentel-
la stilar och former, både inom kommersiell mainstream-TV och i alterna-
tiven (se t.ex. Mulvey & Sexton 2007). Dessutom är det svårt att peka ut 
någon normativ estetik hos televisionen som fyller samma funktion som 
den Hollywood-stil som dominerar inom film (Stam 2000: 258). Germina 

                                                      
17 Detta debatterades redan i den tidiga effektforskningen. För översikter, se t.ex. 
Klapper (1960); Lowery & DeFleur (1995). För en mer generell diskussion av äm-
nets historia och syn på relationen mellan medier och samhälle, se Scannell (2007).   
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Nagat (2003) beskriver televisionens estetik som i huvudsak en typ av rea-
lism. Det är denna realism som hon menar ligger bakom både televisionens 
enorma, breda genomslag, liksom den är orsak till den kritik som riktats 
mot mediet. En viktig poäng med att belysa televisionen som ett medium 
som gynnar en sorts ”antiabstrakt” realism är att televisionen är den mest 
antielitistiska källan för estetiska upplevelser (Nagat 2003: 37). Av detta 
drar Nagat också slutsatsen att antielitismen blottar televisionen för 
”masskulturens faror”. Vad dessa faror består i utvecklas inte av Nagat 
men man kan förmoda att det rör sig om de tendenser som Horkheimer 
och Adorno pekade ut i essän om kulturindustrin (1947/1999). 

Den del av 1900-talets kulturindustri som kanske mest systematiskt un-
derkastats en estetisk kritik är den normerande makt som Hollywood ut-
övat på filmens område och en teknik, eller metod, som utvecklades av 
alternativa filmrörelser, och som överförts på televisionen är det man kan 
kalla för ”brottsestetik” eller verfremdungseffekt. Ursprunget till detta 
finns hos Brechts ”episka teater” som grovt förenklat kan beskrivas som en 
kritik av ”verklighetsillusionen” i det naturalistiska (borgerliga) dramat 
från 1800- och tidiga 1900-talet (Williams 1952/1996: 278). Det handlar 
om att upprätta en kritisk distans snarare än känslomässig identifikation 
genom att objektifiera, synliggöra den teatrala konstruktionen och låta 
skådespelare tala direkt till publiken och om sina roller i tredje person, 
istället för att leva sig in i rollen. 

Dessa förfrämligandetekniker anammades inom vad Peter Wollen kallat 
för ”motfilm” (counter cinema), framförallt hos Godard (Wollen 1982). På 
ett liknande sätt som Brechts dramatik ville göra upp med ”verklighetsillu-
sionen” i det naturalistiska dramat attackerar motfilmen den förhärskande 
realismen och sanningsanspråken i den konventionella filmen. Metoderna 
är snarlika Brechts: förfrämligande istället för identifikation, synliggörande 
av filmens materiella aspekter istället för att dölja dem, öppen-
het/ambivalens istället för narrativt avslut (för en utförlig diskussion, se 
Wollen 1982). 

Det har skrivits mycket om denna typ av estetik och dess socia-
la/politiska implikationer för drama och film men då det kommer till tele-
vision blir förhållandet mellan estetik och ideologi inte lika tydligt. Precis 
som naturalistiskt drama eller filmens realism tycks televisionen i stor ut-
sträckning bygga på familjaritet och identifikation (Timm 1989). Jeremy 
Butler (2010) har föreslagit att den konventionella televisionens stil (i gen-
rer som sitcoms, såpoperor, drama) har till uppgift att osynliggöra mediets 
stilistiska aspekter – det syftar till att vara transparent. Stilen har haft till 
uppgift att underlätta ett instrumentellt tittande, en tillsynes oförmedlad 
tillägnelse av ett narrativ. I sin diskussion av stil i television översätter han 
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Wollens begrepp ”counter cinema” till ”counter television” men istället för 
att relatera detta till alternativ, experimentell television låter han det istället 
vara ett redskap för att analysera det element som kanske mest av allt för-
knippas med kommersiell mainstream-TV – TV-reklam. Butler skriver: 

Although epic theater and counter cinema are both Marxist attempts to 
combat capitalism and consumerism and although the notion of Brechtian 
commercials may make Brecht spin like a top in his grave, it is impossible to 
deny that techniques once associated with experimental theater and film are 
now routinely used in television commercials (Butler 2010: 117). 

Här finns en motsättning mellan hur Butler tolkar reklaminslagen som ett 
brott och hur Williams (1974) förstår TV-reklamen som ett ”falskt” av-
brott. I en analys av reklamavbrott inom ramen för en nyhetssändning 
skriver han: ”The apparently disjointed ’sequence’ of items is in effect gui-
ded by a remarkably consistent set of cultural relationships: a flow of con-
sumable reports and products, in which the element of speed, variety and 
miscellaneity can be seen as organising: the real bearers of value” (Williams 
1974: 105). Utifrån Williams resonemang skulle man därför kunna tänka 
sig ett ”äkta” avbrott, ett som kanske inte använder sig av de förtingligade 
tekniker som Butler tar upp. Hur skulle ett sådant ”äkta” avbrott se ut? 

Ett förslag finns hos Kluitenberg (2002) som talar om den subversiva 
potentialen i det oönskade sändningsuppehållet och dess brott mot flödet: 

Den professionelle medieaktörens värsta skräck är sändningsavbrottet. I TV 
kan detta ibland ses under ett ytterst kort avbrott som en traumatisk svart 
skärm – det ögonblick då signalen faller bort, när spektaklet plötsligt blir till 
en svart ruta, som på ett ironiskt sätt påminner om Malevitjs tecken för det 
ändlösa. 

[…] 

Det är i det ögonblick då detta flöde avbryts, när koden bryts, eller när lju-
det har fallit bort och skärmen slocknat, som möjligheten till ett alternativt 
budskap eller en ny kod skapas (Kluitenberg 2002: 15). 

Man kan emellertid förhålla sig kritisk mot Kluitenbergs vision om avbrot-
tet och problematisera hans föreställning om en kod. Risken är att denna 
beskrivning blir en förenkling och att det avbrott som han förordar inte tar 
hänsyn till det inlemmande av avbrottet i själva flödet som Williams och 
Butler uppmärksammat. 

En annan möjlighet till att tänka kring brottet finns hos Caldwell 
(1995), där begreppet televisuality lanseras för att beskriva utvecklingen av 
(den kommersiella, amerikanska) televisionens (främst visuella) uttryck. 
Med Bolter & Grusin (1999) kan man säga att Caldwell beskriver den 
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hypermedierade TV:ns tidsålder, det vill säga ett slags televisionens excelle-
rande i sin egen mediering. TV:n har utvecklats på ett sätt där den inte 
längre enkelt kan förstås i termer av simpel och ”låg” och Caldwell pekar 
på vissa tendenser till att televisionens kulturella betydelse tranformerades 
under 1990-talet: att kända auteurer från Hollywood regisserar reklamfil-
mer eller producerar TV-serier; att vissa s.k. ”mini-serier” konkurrerar 
kvalitetsmässigt med spelfilmen; och att redigeringstekniken och använd-
ningen av digitalt genererad grafik skapar ett nytt visuellt uttryck (MTV 
etc.). 

Delar av de fenomen som Caldwell beskriver framstår i backspegeln som 
specifikt bunden till 1990-talet, medan en del av exemplen/fenomenen har 
utvecklats vidare (återigen kan man åberopa diskussioner om ”kvalitets-
TV”). Samtidigt har vissa av de experimentella former och uttryck som 
presenteras försvunnit från den kommersiella mainstream-televisionen. 
MTV, som lyfts fram som en innovativ och experimentell form av televi-
sion är inte alls samma sak idag som för 15 år sedan. Mycket av det som 
Caldwell håller fram som intressant med kanalen har idag försvunnit (t.ex. 
programpunkter som Liquid Television där videokonst integrerades i varu-
flödet). 

Ett intressant bidrag till diskussionen om ”äkta avbrott” finns i bokens 
anekdotiska förord som tar avstamp i 1970-talets alternativ-TV-rörelse i 
USA, och erfarenheten av att bevittna hur de oppositionella uttrycken 
plockas upp, oskadliggörs och blir en del av mainstream-medierna: ”Cer-
tainly every previous framework for the avant-garde – whether formalist, 
Brechtian, Godardian, or dadaist – had become highly visible in some form 
in the corporate world of the new television” (Caldwell 1995: viii). Vad 
återstår för radikalerna, för avantgardisterna och aktivisterna? Återigen 
skildras en lufttät kulturindustri som sväljer och strömlinjeformar mot-
ståndsyttringar. Men Caldwell ger en kort glimt av vart motståndet tar 
vägen innan han ägnar resten av sin bok åt mainstream-televisionen: 

Within this climate of political crisis, and shadowed by a highly styled pri-
metime, cooperative and oppositional groups like Paper-Tiger Television, 
Deep-Dish Satellite Network […] showed a renewed kind of oppositional 
power – one that came when video activists elided the aura of the sensitive 
artist-producer entirely and recast the cutting-edge as low-tech, grainy, and 
socially topical. It is no irony, then, that even as mainstream television 
aestheticized itself, its opposition survived by renouncing aesthetic pretense 
(Caldwell 1995: ix). 

Caldwells argument är att mainstream-televisionen estetiserades under 
1980- och 1990-talen och att de televisuella experiment som tidigare varit 
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videokonstens och alternativ-TV:ns område alltmer blev en del av den or-
dinära televisionens konventionella uttryck. Reaktionen på denna utveck-
ling blev att den alternativa televisionen överlevde genom att avsäga sig 
sina estetiska pretentioner (Caldwell 1995: ix). I denna taktik kan man 
kanske skåda paralleller till det europeiska 1900-talets avantgarde som 
”avancerade” genom att anamma det ”primitiva” (Stam 1997: 279). 

Avslutningsvis vill jag inskjuta att även om begreppet ”estetik” i denna 
genomgång använts på ett essentiellt och historielöst sätt, det vill säga som 
en idé om en ”ren” estetik och estetisk upplevelse utanför historien, utan-
för sociologiska faktorer, så är det viktigt att hålla kultursociologins lär-
domar om den estetiska upplevelsen i minnet. Pierre Bourdieu (1992/2000) 
tecknar i Konstens regler den rena estetikens historiska uppkomst (Bour-
dieu 1992/2000: 407 ff.). Bourdieu för därmed in estetiken i ett socialt och 
historiskt sammanhang på ett sätt som kan visa sig ha konsekvenser också 
för den estetiska kritiken av television. 

Metod 
Det är vanligt att begreppet ”metod” översätts som ”väg”, framförallt 
inom sådan forskning som har sin grund inom den humanistiska traditio-
nen. I en medie- och kommunikationsvetenskaplig kontext har Arild Fetve-
it (2000) påvisat en motsättning mellan en sådan förståelse av metod som 
väg och av metod som uppsättning av procedurregler (som å sin sida är 
förknippad med samhällsvetenskaperna) och ifrågasatt en slentrianmässig 
överföring av ett instrumentellt metodbegrepp på sådan forskning som 
bygger på en humanistisk grund. Fetveits artikel kan läsas som ett inlägg i 
en mångårig inomvetenskaplig metodologisk debatt som har sin upprinnel-
se i ämnets tvärvetenskapliga profil (se t.ex. Höijer 2002) där den humanis-
tiskt orienterade forskningen (med intresse för estetiska och historiska 
frågeställningar) upplevt sig som hotad (jfr Gripsrud 1998).18 Metodens 
syfte, menar Fetveit, är att leda fram mot ”god forskning” (Fetveit 2000: 6) 
och till detta hör att metodvalet återspeglar forskningsfrågorna, att forsk-
ningen ansluter till tidigare forskning och teoribildning, att materialinsam-
ling och materialbehandling är redovisat med hög grad av transparens, 
samt att forskningen leder fram till ny kunskap och nya sätt att tänka. 
Man kan läsa det som att Fetveit mot en definition av metod som uppsätt-
ning av universella mätinstrument ställer ett ”gott omdöme” i forsknings-

                                                      
18 Som motbild till denna tendens skulle man emellertid kunna lyfta fram medieve-
tenskapliga avhandlingar som motbevisar påståendet att humanistiska perspektiv 
marginaliserats i forskningen, t.ex. Ericson (2004); Lagerkvist (2005); Orrghen 
(2007); Nilsson (2011). 
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praktiken. Det kan visserligen vara vanskligt att enbart förlita sig på gott 
forskaromdöme då det kommer till metodfrågor och man skulle kunna 
invända mot Fetveit att en uppsättning av procedurregler kan fungera som 
vägledning för att ett sådant gott omdöme ska kunna infinna sig, och inte 
minst bli synligt för en läsare. Emellertid låter sig vissa metodfrågor disku-
teras lättare än andra. Något grovt kan man säga att objektiva spörsmål, 
till exempel konstruktion av intervjufrågor och urvalskriterier, är lättare 
att argumentera kring än de kognitiva processer som kommer till liv i mö-
tet med en text och som utgör grunden för ett tolkningsarbete (se t.ex. 
Bleicher 1980). Följande avsnitt syftar till att åskådliggöra vilket omdöme 
som varit styrande genom min studie. 

Avhandlingens titel är Alternativ television. Redan i den rubriceringen 
finns en tudelning som löper genom hela studien, en delning mellan det 
som är annorlunda och svårtillgängligt (alternativ) och det bekanta, popu-
lära (television). Likaså har forskningsprocessen i stor utsträckning handlat 
om att utforska ett okänt område: initialt hade jag ingen vardaglig relation 
till alternativ television, liksom min kännedom om samtidskonsten var 
begränsad. Däremot var jag väl förtrogen med mainstream-televisionens 
utbud. Undersökningen har därför varit präglad av ett explorativt an-
greppssätt (Blaikie 2009: 69 ff.). Det har också inneburit att studiens in-
riktning ändrats genom processen. Från att ursprungligen främst ha varit 
inriktad på organisationerna och människorna bakom verksamheten; till 
en ambition att undersöka och förstå den television som dessa organisatio-
ner och människor skapade. 

Hittills har jag berört teoretiska förutsättningar för konstruktionen al-
ternativ television som ett vetenskapligt objekt, men en del frågor av epis-
temologisk art finns att ta ställning till i detta skede. Ett sådant epistemo-
logiskt besvär återfinns i själva konstruktionen av undersökningsobjektet: 
Har jag skapat en teoretisk kategori kallad ”alternativ” som jag sedan ska 
bevisa att empirin hör hemma inom, eller bygger jag upp idén om ”alterna-
tiv” genom en explorativ undersökning av empirin? Så som kommer att 
framgå har konstruktionsfasen haft inslag av båda perspektiven. Det finns 
dock en risk att framställningsformen får undersökningsobjektets kategori-
er att se ut ”som om de just gnistrande nya sprungit ut ur ett rent förnufts-
huvud” (Marx 1847/1949: 114), varför det kan vara motiverat att skilja 
mellan forskningsmetod och framställningsform. I ett efterord i den andra 
upplagan av Kapitalet, band 1 skriver Marx, med anledning av kritik som 
riktats mot hans dialektiska metod, följande: 

Visserligen måste framställningssättet formellt skilja sig från forskningsme-
toden. Forskningen har att i detalj tillägna sig stoffet, analysera dess olika 
utvecklingsformer och uppspåra det inre sambandet. Först sedan detta arbe-
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te är fullbordat, kan den verkliga rörelsen tillfredsställande beskrivas. Lyck-
as detta, så att stoffets eget liv abstrakt återspeglas i framställningen, kan 
det komma att se ut, som om man hade att göra med en konstruktion a pri-
ori (Marx 1874/1970: 13). 

Denna formulering beskriver en dialektisk analysmetod: Att hitta den 
”verkliga rörelsen” och lägga fram den. På liknande sätt finns ofta inom 
samhällsvetenskaplig forskning en ambition att spåra upp och blottlägga 
mekanismer som får samhället att förändras eller som styr utvecklingen i 
den ena eller andra riktningen (jfr Danemark m.fl. 2003). Här finns en risk 
att sökandet efter mekanismer övergår i determinism: Ekonomisk, teknisk, 
teoretisk. Vad Marx däremot föreslår är en väg som leder bort från ett 
reduktionistiskt, deterministiskt synsätt och istället fokuserar på rörelse, 
sammanhang, processer och motsägelser. Det kan också ses som en ut-
gångspunkt för ett ”integrativt” perspektiv inom medieforskningen som 
ibland lyfts fram som eftersträvansvärt (t.ex. Bolin 2002; Nowak 1999; 
Gripsrud 1998). Med detta menas här ett forskningsperspektiv som intres-
serar sig för medierna för deras egen skull och inte låter reducera dem till 
en ”bieffekt”. 

Det finns ytterligare en anledning till varför jag valt att ta med citatet, 
och det är den avslutande meningen som säger att resultatet av studien kan 
te sig som en ”konstruktion a priori”, vilket kastar ljus på empirins roll i 
avhandlingen. Utifrån sitt upplägg betraktat, kan studien se ut att vara ett 
rent teoretiskt bygge snarare än ett arbete byggt på empiriska upptäckter. 
Det kan vara lätt att ledas in i en föreställning om att det empiriska mate-
rialet valts utifrån ett på förhand upprättat teoretiskt ramverk. I själva 
verket har upplägget och forskningsmetoden varit närmast det motsatta. 
Mötet med materialet väckte frågor som inte omedelbart kunde redas ut 
med hjälp av några etablerade kategorier. Några exempel: De undersökta 
fallen är alternativa utan att kunna klassas som politisk medieaktivism i 
gängse bemärkelse (jfr Opel 2004; Lievrouw 2011), de är amatörproduk-
tioner utan att passa in i beskrivningar av gräsrots- eller närmedier (jfr 
Howley 2005), de görs av konstnärer utan att vara videokonst eller medie-
konst (jfr Liljefors 2005). Genom att i de följande avsnitten redogöra för 
forskningsmetoden hoppas jag bringa klarhet i förfarandet i den process 
som sedan funnit sin fasta form i avhandlingen. Denna diskussion är upp-
delad på tre avdelningar: Forskningsdesign, som talar om hur studiens 
uppläggning ser ut; insamlingsmetoder som beskriver vilka metoder som 
använts vid materialinsamlingen; och tillämpningar som diskuterar hur 
analysen gått till. 
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Forskningsdesign 
Avhandlingens frågeställning och kunskapsintresse är av kvalitativ art och 
studiens tillvägagångssätt är präglat av en strävan att komma materialet 
nära. En betydande del av den forskning som bedrivits om alternativa me-
dier har byggt på case study-modeller där en tidning, radiostation, TV-
kanal eller liknande har studerats med hjälp av etnografiska metoder, så-
som intervjuer, deltagande observation (Fenton & Barassi 2011; Atton 
2002; Rodriguez 2001; Land 1999) och i vissa fall även aktionsforskning 
(Jankowski 1991). Detta har inneburit att frågor som riktar sig mot pro-
duktionen, organisationen, arbetsfördelning och intentioner hos de alterna-
tiva verksamheterna fått företräde framför sådana frågor som intresserar 
sig för text och reception.19 Upplägget för den här studien har inneburit ett 
försök till att också ta den alternativa texten i beaktande. Inom medie- och 
kommunikationsvetenskaplig forskning brukar man tala om tre undersök-
ningsområden: Produktion, text och reception. Vanligast är att en under-
sökning håller sig inom ett av dessa områden, men det finns också exempel 
som försöker omfatta alla tre (t.ex. Bolin & Forsman 2002; Radway 
1984), eller två av dem (t.ex. Ytreberg 1999). Avhandlingen är avgränsad 
till att behandla produktion och text och analysmaterialet omfattar både 
utsagor (i form av intervjuer) och textuella uttryck (TV-program). Min 
uppfattning är att denna kombination av material bidragit till ett rikt och 
sammansatt studieobjekt till skillnad från vad en avgränsad textanalys eller 
intervjustudie skulle erbjuda. Man kan tala om ett slags triangulering där 
fenomenet ”alternativ television” belyses dels utifrån producenternas per-
spektiv och dels utifrån det textuella uttrycket. 

Hur ser då detta fenomen/studieobjekt ut? Ett sätt att begreppsliggöra 
det vore som ”diskurs”, där sätt att prata om TV, sätt att göra TV på och 
TV-programmens uttrycksform alla ses som utslag av diskurser om alterna-
tiv television. Emellertid anser jag att en diskursanalys bör bygga på ett 
maktperspektiv och kritiskt studera relationen mellan kunskap och 
maktutövande (Roosvall 2005), och bättre lämpad för massmedier än al-
ternativa medier. Televisionerna i mitt material är inte i nämnvärd ut-
sträckning några maktutövande institutioner, varför jag inte inkluderar 
diskursbegreppet i mitt teoretiska ramverk, eller använder mig av diskurs-
analys som metod. Likväl är objektet för min forskning på sätt och vis 
immateriellt: De former av kritik som de alternativa televisionerna bygger 
på baseras på idéer, värden, föreställningar och positioneringar som kom-

                                                      
19 Exempel på innehållsanalys, se t.ex. Milioni’s (2009) studie av Indymedia 
Athens, för exempel på receptionsstudie, se Rauch (2007) och delvis Askanius & 
Gustafsson (2010). 
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mer till uttryck i utsagor och texter. Man skulle kunna beskriva det i ter-
mer av ”diskurs” men man kan också dra paralleller till konceptkonst, där 
verket sammanfaller med eller blir till dokumentation av sin frågeställ-
ning:20 De TV-program som undersöks är lika mycket en idé som en pro-
dukt och många gånger är det idén som belyses och studeras i analysen,  
exempelvis genom att utifrån resonemang hämtade från genreanalys och 
narratologi visa på hur denna idé kommer till utryck. På ett liknande sätt 
som konstvetenskapen kan ägna sig åt att studera konceptuella verk som 
inte blivit realiserade, behandlar jag idéer om television som realiteter. Det 
spelar ingen roll för analysen om någon såg de här TV-programmen eller 
inte, de behöver inte ens ha blivit sända. 

Den faktiska publiken har därmed utelämnats ur studien eftersom recep-
tioner inte ligger inom ramen för forskningsintresset, men också för att 
eventuella publiker till de här televisionerna skulle vara tämligen svåra att 
identifiera (i den mån det överhuvudtaget funnits någon publik). Dock kan 
man hävda att det finns en sorts reception närvarande i materialet – i den 
betydelsen av ”reception” som finns inom litteraturvetenskap där reception 
avser kommentarer och mottagande – i mitt fall i form av artiklar och in-
tervjuer i tidskrifter och dagspress. 

Alternativ television må vara en marginell företeelse men därmed inte 
sagt att fenomenet inskränker sig endast till de tre exempel som behandlas i 
den här avhandlingen. Under samma period som televisionerna i mitt un-
dersökningsmaterial existerade (ca 2004-2008), verkade flera alternativa 
televisioner i Europa. Till exempel fanns TeleImaginni? och andra piratka-
naler knutna till den italienska TeleStreet-rörelsen som bedrev en aktiv 
kritik av Berlusconis TV-dominans (Ardizzoni 2010), och det fanns även 
de mer konstnärligt orienterade projekten Park 4DTV i Amsterdam och tv-
tv i Köpenhamn.21 Valet föll på CAC TV, Good TV och Candyland TV 
eftersom de tre projekten hade kopplingar till varandra, det förekom viss 
samverkan mellan Good TV och CAC TV, Good TV medverkade i Candy-
land TV, och därmed framstod de som tre likvärdiga exempel. Dessutom 
representerade de tre taktiker eller varianter på alternativ: CAC TV var ett 
alternativ som tagit sig in i en mainstream-organisation, Good TV använde 
sig av icke-kommersiell när-TV, och Candyland TV iscensatte en pirat-
sändning. Dessutom kan de, som jag kommer att visa i kapitel 3, inordnas i 

                                                      
20 Inom konsthistoria talar man om ”the post-medium condition” där ”de problem 
eller idéer som ska behandlas står i centrum, inte hantverket eller det materiella 
utförandet” (Wallenstein 2006:10), se också Krauss (2000). 
21 http://tv-tv.dk/ och 
http://www.park.nl/park_cms/public/index.php?thissection_id=9 
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en tradition av alternativ television där både de textuella uttrycken och 
produktionspraktikerna kan inlemmas. 

Eftersom undersökningsområdet i sig är begränsat, både vad gäller om-
fång av texter och personer involverade i produktionen, så har mycket av 
avgränsningen gjort sig själv. De tre projekt som studeras: CAC TV, Good 
TV och Candyland TV är avslutade och mycket av det material som fun-
nits tillgängligt via webben är borta eller svåråtkomligt. Istället för att stå 
inför uppgiften att strategiskt avgränsa ett omfattande material har jag haft 
att bringa sammanhang och mening ur ett textmaterial som bjuder på stor 
innehållslig rikedom men som samtidigt drar sig undan försök att stämpla 
den som komplett. Ur en sådan situation går det inte att göra anspråk på 
att ge ”hela bilden” och det kan eventuellt lyftas fram som en svaghet. Å 
andra sidan riskerar man inte att förment göra anspråk på att ge en full-
ständig bild såsom en strategisk avgränsning av ett större material skulle 
kunna göra. Studien börjar från ett annat håll och har mer karaktär av att 
lägga ett pussel där vissa bitar saknas. 

Insamlingsmetoder 
Till viss del liknar insamlingsprocessen ett etnografiskt arbete, i det att 
materialet inte bestämts på förhand. Hos Hammersley & Atkinson (1995) 
heter det t.ex. att etnografer generellt arbetar med ett ostrukturerat materi-
al och med detta menas att materialet inte på förhand strukturerats utifrån 
ett begränsat urval av analytiska kategorier definierade av forskaren 
(Hammersley & Atkinson 1995: 208). Detta gör att analysen till stor del 
bestått i att bringa ordning i detta disparata material som utgjorts av vi-
deofiler, intervjutranskriptioner, fältanteckningar, webbsajter etc. Men 
parallellerna med etnografiska studier slutar där, det finns till exempel inga 
etnografiska inslag i avhandlingens frågeställning och kunskapsintresset är 
snarare riktat mot textuell mening än mot meningsskapande processer i 
relationer och utbyten. Det empiriska materialet är indelat i tre kategorier: 
TV-texter, para-texter (mestadels hemsidor), och intervjuer. 

TV-texter 
Från Good TV och Candyland TV har jag fått tillgång till projektens egna 
arkiv, hos Good TV är detta arkiv inte komplett (t.ex. hade en videokassett 
innehållandes en sändning försvunnit) men det är så nära ett fullständigt 
arkiv det går att komma. Candyland TV har också upplåtit sitt arkiv över 
sändningen till mig. Vad beträffar CAC TV har materialinsamlingen varit 
svårare, dels för att kontaktpersoner och källor varit svårtillgängliga och 
dels för att jag inte fått svar på frågan om det finns något arkiv över deras 
program överhuvudtaget. Jag har fått ut sex avsnitt av CAC TV och urva-
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let har gjorts av CAC TV:s curatorer. Medan programmet sändes gick det 
också att se avsnitt streamade via tjänsten www.tv.lt men det fanns inte 
möjlighet att spara ned dessa. Exakt hur många program som sändes under 
de år som CAC TV var aktivt har inte framgått, men mot bakgrund av att 
programmet sändes varje vecka i nästan tre år, kan man sluta sig till att de 
sex avsnitt som här diskuteras utgör en bråkdel. Dock kan man se dem 
som representativa på så sätt att det är CAC TV själva som valt ut just 
dessa episoder (se appendix B för en översikt). 

TV-materialet har kategoriserats och transkriberats för hand. I de fall 
där det har varit möjligt har jag fångat stillbilder från programmen, annars 
beskriver jag det visuella i skrift. För exempel på transkriberingen av en-
staka klipp, se appendix C. 

Para-texter 
Jag har använt begreppet para-text22 för att beskriva hemsidor och annat 
kontextuellt material som omgärdar TV-verksamheten, t.ex. tidningsinter-
vjuer. Både CAC TV och Good TV hade hemsidor som beskrev verksam-
heten och informerade om sändningar. Good TV:s ursprungliga hemsida 
har varit borta från webben sedan våren 2008 och CAC TV:s hemsida 
försvann 2009/2010. Allt material från CAC TV:s hemsida sparades ned 
under våren 2007 och eventuella uppdateringar som gjordes därefter ingår 
därför inte i materialet. Dock tillkom inte mycket eftersom projektet avslu-
tades under sommaren 2007. Det material om Candyland TV som lades 
upp på galleri Candylands hemsida (bilder, tablå, utdrag ut TV-lagen) spa-
rades ned under våren 2008 och finns därmed bevarat i sin helhet. Good 
TV:s hemsida finns inte sparad men stora delar av materialet fanns fortfa-
rande online, även om sajten ändrat form. 

Intervjuer 
Inom ramen för materialinsamlingen har intervjuer gjorts med Good TV:s 
medlemmar och en av initiativtagarna till Candyland TV. Intervjuerna, 
som genomfördes hösten 2007 och våren 2008, samt våren 2010, har spe-
lats in och transkriberats och finns därmed sparade som ljudfiler och text. 
Eftersom forskningsintresset breddades under arbetets gång, från att ha 
varit en produktionsstudie, till att i ökande utsträckning fokusera på tex-
terna, kom intervjuernas karaktär att ändras mot att bli mer komplette-

                                                      
22 Begreppet kommer ursprungligen från litteraturvetaren Gérard Genette 
(1987/2001) där det avser boktitlar, förord, efterord etc. Jonathan Gray (2009) har 
överfört begreppet på fenomen inom den kommersiella populärkulturen som t ex 
filmtrailers och marknadsföring.  
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rande, informationsinhämtande. Intervjuerna har planerats och genomförts 
i enlighet med vad man brukar kalla semistrukturerade intervjuer, det vill 
säga ett relativt öppet samtal som leds utifrån intervjuarens på förhand 
uppställda frågor eller teman. 

Till skillnad från textmaterialet som finns ”färdigt” för forskaren att 
söka upp och ta med sig hem innebär en intervju att forskaren är medpro-
ducent till sitt undersökningsmaterial. Därför kräver intervjun som insam-
lingsmetod att vissa överväganden görs och att forskaren behåller ett re-
flexivt, och i viss mån självkritiskt, perspektiv i förhållande till uppgiften. 
Som vägledning har jag använt Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 
1997). Samtliga informanter var intresserade av att delta i studien och de 
var generösa med sin tid.23 Däremot fanns det en kunskapsklyfta på så sätt 
att, åtminstone i fallet med Good TV, intervjupersonerna var konstnärer 
som var väldigt aktiva i och involverade i en konstscen som jag hade 
mycket begränsade kunskaper om. Man kan därför säga att dessa infor-
manter utgör en sorts kulturell elit (jfr Lundgren 2008: 33), vana vid att 
reflektera över sitt arbete och som gärna ledde in samtalet på abstrakta, 
teoretiska resonemang. En taktik som jag prövade för att undkomma fär-
digformulerade utsagor var att, genom följdfrågor, försöka förmå infor-
manterna att berätta om konkreta situationer och ge exempel. Det ska 
också tilläggas att kunskapsklyftan inte bara behöver ses som ett problem, 
den kan också ha varit en fördel eftersom jag tvingades ställa en del tämli-
gen naiva frågor som en mer initierad forskare tagit för givna och som då 
inte kommit med i materialet. 

Intervjuerna används både som källa och som analysobjekt, i enlighet 
med en uppdelning mellan text som källa och text som diskurs som disku-
terats av Bolin (2003: 15). Enligt en sådan uppdelning kan en och samma 
text tjäna olika syften i analysen, dels för att inhämta specifika sakuppgif-
ter, och dels som meningsbärande föremål för tolkning. Intervjuerna har 
varit viktiga för att jag skulle förstå upprinnelsen och bakgrunden till de 
projekt jag studerar (och nå kunskap jag inte kunnat erhålla på annat håll) 
men i själva återberättandet av dessa uppgifter så görs positioneringar, 
distinktioner och värdeladdade uttalanden som blir analytiskt meningsful-
la. Jag har därför använt en del intervjucitat som stöd för mina tolkningar 
av innehållet i TV-programmen och många gånger diskuteras intervjucita-
ten i sig själva. 

                                                      
23 De har också gett sitt medgivande att framträda med sina riktiga namn. 
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Tillämpningar: deskription, analys, tolkning 
Som redan framgått kan källmaterialet delas in i tre kategorier: Intervjuer, 
para-texter och TV-program. Det går också att göra en tredelning av hur 
det empiriska materialet behandlats genom arbetsprocessen: Deskription, 
analys och tolkning. Uppdelningen återpeglar ett tämligen konventionellt 
förfarande inom humanvetenskaplig forskning där materialet presenteras, 
struktureras och tolkas i syfte att nå fram till någon form av helhetsupple-
velse (Algulin 1986). Materialet har samlats in från olika håll och är kopp-
lat till verksamheter med olika tillkomsthistorier. Likväl finns det aspekter 
som förenar dem: De bedrevs av konstnärer och de motiverades i någon 
mån av ett mediekritiskt intresse. De deskriptiva avsnitten i forskningsarbe-
tet har jag redan snuddat vid: Intervjuer och scener har transkriberats, 
vilket förvisso inte enbart är en ”ren” förmedling, utan som i sig har analy-
tiska drag (jfr Klein 1990). 

Dessa transkriptioner ledde över till ett första skede av analysarbetet i 
vilket jag kartlagt televisionernas innehåll, intervjuer och para-texter. Ut-
ifrån denna kartläggning kunde jag identifiera temaområden varav några 
föll inom ramen för forskningsfrågorna och renodlades till att bli analytis-
ka kategorier medan andra föll utanför (eftersom huvudfokus legat på 
dessa program som TV-produktioner så lämnade jag t.ex. utanför de dis-
kussioner och verksamheter som rörde konstens område). Man kan där-
med säga att de analyskategorier som jag arbetat med grundar sig på en 
empirisk observation men att denna observation abstraherades i takt med 
att den byggdes på med en begreppsapparat och fick därmed en tydligare 
skärpa.  

Även om den första analyskategorin som jag arbetade med, och som var 
min ursprungliga ingång i studien, var ”social kritik” stod det tidigt klart 
att vad som kan kallas den formalistiska aspekten på televisionerna fram-
trädde som en viktig del av verksamheten. Televisionerna var alternativa i 
fråga om sin uttrycksform, och denna uttrycksform tycktes bestå av två 
komponenter: En som hade att göra med föreställningar om television som 
masskommunikation (med hög grad av formell standardisering), och en 
som hade att göra med televisionens egenskaper att förmedla sinnesupple-
velser. Det verkade finnas en föreställning hos de alternativa televisionerna 
att vägen till att kritisera, ifrågasätta, utmana och utforska televisionen 
som massmedium gick genom att erbjuda en ”avancerad” estetik. Utifrån 
denna observation skapade jag två analyskategorier: Estetisk kritik och 
kommunikationskritik. 

Om ovanstående kategorisering speglar analysmomentet så återstår att 
säga något om tolkningsprocessen. Distinktionen mellan analys och tolk-
ning är inte helt uppenbar och de båda glider in i varandra. Till tolknings-
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delen hör frågor av typen: Vad är det som gör att man läser och uppfattar 
en text på ett särskilt sätt? Är det författarens/avsändarens/producentens 
tankar och intentioner som förmedlas, eller är texten ett slags spegling av 
läsarens/mottagarens/konsumentens förväntningshorisont? Har texten rent 
utav en egen agenda, egna intentioner frikopplade från dess tillkomst, hi-
storiska omständigheter och andra kontextuella faktorer? (jfr Ödman 
1979; Eco 1992). 

Tolkningsarbetet har haft karaktären av att relatera materialet till nå-
gonting utanför sig självt (Algulin 1986: 14). Detta ”något” har handlat 
om att identifiera stildrag (jfr Butler 2010), att pröva betydelser och inne-
börder, eller spåra intertextuella samband, och under rubrikerna ”Forma-
listiska aspekter” och ”Sociala aspekter” här nedan sammanfattar jag hur 
detta genomförs i analyserna. På så sätt ansluter angreppssättet till en hu-
manistisk texttolkningstradition och metoden för dessa tolkningar kan 
vara svår att separera från en teori om texter och mening. Det är också 
svårt att separera en metodik från de enskilda tolkningarna, dess validitet 
går förhoppningsvis att värdera utifrån själva utförandet, och i den mån 
som den beskrivning av val och principer som görs här uppfattas som otill-
räcklig hoppas jag att metoden framträder tydligare i analyskapitlen.  

Formalistiska aspekter 
I avsnittet om estetisk kritik lyfter jag fram exempel på hur föreställningar 
om television som estetiskt medium gestaltas i de olika televisionerna. Det-
ta utforskande av den estetiska dimensionen sker dels genom att analysera 
exempel på hur television som fenomen och dess ontologi (”vad är TV?”) 
adresseras, och dels genom en tolkning av ”icke-narrativa” uttryck i form 
(som fokuserar på tilltal) och stil (som mer fokuserar på visuella aspekter). 
Ambitionen är att visa hur de alternativa televisionerna ”ser ut” och hur de 
utmärker sig genom sitt uttryck. 

De estetiskt orienterade frågorna undersöks i termer av stil och tilltals-
former och här har jag använt mig av semiotiska redskap för att lyfta fram 
och diskutera visuella element, enskilda tecken samt förhållandet mellan 
vad som visas och vad som sägs. Visuella element, till exempel vinjetter, 
bildövergångar och logotyper, behandlas som stilistiska uttryck. Främst är 
det de kontextuellt orienterade stildragen, det vill säga hur dessa uttryck 
förhåller sig till andra stilar, som lyfts fram i analysen. Kontextuellt orien-
terade stildrag kan vara sådant som pastischer eller parodier, och begrepp 
som kitsch och camp blir viktiga för att diskutera hur televisionerna ut-
märker sig. 

I sin klassiska essä om bildens retorik diskuterar Barthes (1977) kontex-
tualisering i termer av förankring och avlösning (Barthes 1977: 38). Be-
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greppen är ursprungligen utvecklade för att diskutera lingvistiska och visu-
ella teckens inbördes relationer i en reklamannons men deras betydelse går 
att överföra till andra typer av medier. De bygger på föreställningen om att 
visuella budskap erbjuder en obegränsad uppsättning av tolkningsmöjlighe-
ter. En lingvistisk förankring innebär en begränsning av denna tolknings-
möjlighet och riktar uppmärksamheten mot en snävare betydelse. En av-
lösning innebär däremot att det lingvistiska budskapet ger bilden ytterliga-
re betydelse än den information som de visuella tecknen tillhandahåller. I 
analysen pekar jag ofta på frånvaron av förankrande element som betydel-
sebärande för konstruktionen av en estetisk text eftersom den kan tolkas 
som ett sätt att öka mångtydigheten (jfr Eco 1971: 133). 

I det avsnitt som undersöker alternativ television som kommunikations-
kritik gör jag en kartläggning, eller deskriptiv innehållsanalys, av de TV-
program som ingår i materialet. Detta i syfte att ge en bild av hur dessa 
program kan kategoriseras och problematiseras utifrån ett genrebegrepp. 
Avsnittet innehåller också en närstudie av berättartekniska grepp som an-
vänts av CAC TV och som tolkas i relation till alternativt berättande i film 
(se appendix C för exempel på hur dessa klipp transkriberats och återges i 
analysen). Vidare använder jag mig av utsagor från intervjuer och hemsi-
dor för att visa hur man positionerar sin verksamhet i relation till en före-
ställning om masskommunikationens tillkortakommanden. Ambitionen är 
att dessa tre perspektiv, analys av uttalanden och positioneringar; genre-
analys; och narrationsanalys ska ge inblick i hur en kommunikationskritik 
kommer till uttryck i de alternativa televisionerna. 

Min genreanalys går inte så mycket ut på att klassificera texter utifrån 
någon fixerad taxonomi eftersom materialet skiljer sig från de välkända 
genrer och format som TV-studier annars omfattat (Creeber m.fl. 2008).24 
Istället intresserar jag mig för hur man förhåller sig till dessa och hur också 
avsaknaden av en genre framträder i textmaterialet. Genrer och format har 
varit betydelsefulla kategorier i TV-kulturen och hur man förhåller sig till 
denna struktur blir betydelsefullt att tolka. Den genreanalys som jag har 
genomfört befinner sig på en ganska basal nivå och jag går inte in i någon 
djupare diskussion om t.ex. förhållandet mellan stil och genre. Istället har 
jag gjort en schematisk kategorisering över vilken typ av program som de 
alternativa televisionerna sände i avsikt att ge en överblick av deras tema-
tiska innehåll (t.ex. politik, medier), och utförande (t.ex. dokumentär, spel-
film). Dessa kategorier är ingalunda oproblematiska utan har varit föremål 

                                                      
24 Dock är den mesta TV-forskningen som utgår från genrebegreppet noga med att 
påpeka hur genrehybrider många gånger är vanligare än ”rena” genretexter i televi-
sionen (Mittell 2004). 
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för omfattande debatt (Fetveit 2002; Nichols 1991; Nichols 2001). Efter-
som distinktionen mellan fakta och fiktion inte är av avgörande betydelse 
för studien har jag helt enkelt valt en pragmatisk väg som skiljer mellan 
dokumentär och spelfilm på så sätt att den förra behandlar en händelse 
utanför filmen, medan den senare uppenbart bygger på ett manus som 
iscensätts. 

En narrationsanalys har till uppgift att framlägga formspråk och berät-
tarmönster i en text. Detta kan syfta till att belysa texters verkningskraft 
(hur textens konstruktion avslöjar något om dess inverkan på en tänkt 
publik), eller grad av komplexitet (och hur denna sedan sammanfaller med 
hur texten värderas) (jfr Bolin 2008: 42). Graden av komplexitet kan dock 
ha flera dimensioner, vilket exemplet med ”konstnärligt” filmberättande 
visar på. Bordwell (1985) ägnar ett kapitel i Narration in the Fiction Film 
åt förhållandet mellan det klassiska filmberättandet (kausalitet, realism) 
kontra konstnärligt filmberättande. Han menar där att den konstnärliga 
filmen bryter mot klassiska konventioner men att det i dessa brott går att 
skönja en viss systematik. På samma sätt skulle man möjligtvis hitta sam-
band i mitt material. Dock finns det svårigheter att överföra Bordwells 
analys på mitt material. I Bordwells fall jämförs två narrativa stilar med 
varandra, men vad är det objekt som den alternativa televisionen jag stude-
rar definierar sig mot? Är det mot själva mediet i sin helhet? Är det mot 
enskilda genrer i detta medium? Är det mot ett visst tilltal? Är det mot stil 
och form? 

Vad gäller narrationsanalysen har jag fokuserat på enskilda sekvenser 
som för berättandet framåt och visar hur dessa ansluter till berättarteknis-
ka grepp bekanta från filmvetenskapliga analyser av alternativt berättande 
i film, till exempel episodiskt berättande och slumpmässiga möten. I den 
här delen stödjer jag mig på Bordwells (1985) och Wollens (1982) arbeten 
om ”konstnärlig” film och ”motfilm” (jfr Stam 2000). 

En mer TV-orienterad begreppsapparat för en narrationsanalys finns hos 
Olson (1987) som föreslagit ett antal narratologiska redskap för att analy-
sera berättarstrukturer i vad han kallar ”meta-television”. Huvudsakligen 
handlar meta-television i Olsons definition om textens grad av självmedve-
tenhet och självreflexivitet: 

Those television shows that are self-reflexive are so in three ways: they can 
reflect on the medium of television (audience awareness and intertextuality); 
they can reflect on particular shows or particular genres of television (meta-
genericism); and they can reflect on their own textuality (autodeconstruction 
and ilinx) (Olson 1987: 285). 



 LINUS ANDERSSON Alternativ television I 65 
 

Olson ger exempel på hur, framförallt fiktionella texter, bjuder in tittaren 
till att delta i ett berättartekniskt spel, bland annat genom begreppet diege-
sis och pendlingen mellan att upprätta en illusion av verklighet och att 
nedmontera den.  Diegesis är främst kopplat till litteratur och film och 
avser det fiktionella tidsrumliga universum som konstitueras av berättelsen 
(Gorbman 1987: 20). Med hjälp av detta begrepp kan man (som Gorbman 
gör) skilja mellan diegetisk och icke-diegetisk musik i filmer (dvs. mellan 
musik som förekommer ”naturligt” inom ramen för den scen som filmen 
visar, och sådan musik som är pålagd efteråt, och på så sätt befinner sig 
”utanför” handlingen). Olson relaterar diegesis till berättarfunktioner i 
meta-television och diskuterar olika exempel på pendlingar mellan en allve-
tande, icke-diegetisk berättare och en diegetisk berättare.  Distinktionen 
mellan typer av sjävreflexivitet och förhållandet mellan diegetiskt och icke-
diegetiskt berättande återkommer i analysen av narration i alternativ tele-
vision. 

Sociala aspekter 
Utöver den estetiska kritiken och kommunikationskritiken har jag varit 
intresserad av att undersöka hur denna verksamhet också ansluter till en 
social kritik, vilket kan betraktas som ett övergripande mål för de alterna-
tiva televisionerna och som utgår från de övriga. Här diskuterar jag hur ett 
ifrågasättande av massmediernas organisation och produktionsformer, 
samt deras samhälleliga makt, kommer till uttryck i de alternativa televi-
sionerna. Detta område är det som tydligast ansluter till tidigare forskning 
om alternativa medier och framförs i dialog med denna litteratur, de be-
grepp och kategorier som förknippas med alternativa medier. 

Framförallt har jag i denna del av analysen studerat det jag kallar para-
texter och intervjuutsagor. I själva verket har båda dessa källor behandlats 
som likvärdiga uttryck för en sammantagen idé om televisionen och mass-
mediernas roll och funktion i samhället. 

Sammanfattning 
Ett centralt begrepp för avhandlingen är kritik, och det ska läsas i linje med 
den mening som Habermas lägger in i sin beskrivning av de kritiska sam-
hällsvetenskapernas kunskapsintresse – det vill säga det emancipatoriska 
(Habermas 1968; jfr Ricoeur 1991; Liedman 1998). Den kommunika-
tionskritik och den estetiska kritik som de alternativa televisionerna är 
inbegripna i verkar i en tradition av frigörelse. Det är en tradition som 
förenar den politiska konsten och samhällsvetenskapen, det estetiska och 
det sociala. 
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Alternativa medier diskuterades som ett område där sådana kritiska 
aspekter kommer till uttryck och där den småskaliga, oberoende medie-
produktionen blir till en sorts mediekritik. Denna kritik ifrågasätter den 
koncentration av symbolisk makt som sker på den kommersiella medie-
marknaden, vad gäller nyhetsjournalistik, information, och kultur. Denna 
maktkoncentration anklagas för att separera massmedierna från dess of-
fentliga, allmännyttiga funktion för att i stället bli till ett slags kvasi-
offentlighet dit medborgarna har liten eller oftast inget tillträde. 

Till viss del kommer den här kritiken till uttryck genom en kommunika-
tionskritik liknande den som formulerades på 1960-talet av marxister som 
Baudrillard, Eco, Enzensberger, och som hävdade att de koder som mass-
kommunikationen bygger på är till för att dölja det faktum att massmedi-
erna tillhandahåller en icke-kommunikation. Denna icke-kommunikation 
kan också kopplas till maktförhållanden där omöjligheten att svara försät-
ter åskådaren i en position som är underställd avsändaren. Även formerna 
för masskommunikation blir föremål för en sådan kritik, där till exempel 
genrer och narrativa strukturer tänks som repressiva system som gör våld 
på kommunikation som utbyte. 

För att bryta in och finna nya sätt att föreställa världen på, som inte 
dras med masskommunikationens begränsningar blir estetiska frågeställ-
ningar relevanta. Även om det är svårt att skilja estetiska egenskaper från 
”kommunikativa” så föreslog jag en uppdelning där den estetiska dimen-
sionen byggde på en mediesensitiv blick, det vill säga ett förhållningssätt 
som tog in hur mediet används och hur dess tekniska förutsättningar prö-
vas. 

Med kategorierna ”social kritik”, ”kommunikationskritik”, och ”este-
tisk kritik” har ambitionen varit att abstrahera och renodla vissa aspekter 
som under hand trätt fram som centrala teman i materialet – både ur inter-
vjuutsagorna och ur TV-texterna. Det är emellertid möjligt att andra kate-
gorier kunde ha använts och då resulterat i andra perspektiv än dem som 
den här avhandlingen uppehåller sig vid, och i så måtto kan studiens kun-
skapsstoff beskyllas för att ha krupit fram bakom ”Nietzsches buske” (jfr 
Nietzsche 1873/2005). Uppdelningen har dock sin utgångspunkt i uppfatt-
ningen om de alternativa televisionerna som kritiska praktiker. De är inbe-
gripna i en kritisk reflektion över TV-mediet, som omfattar massmediernas 
roll i samhället (social kritik), televisionens förutsättningar som masskom-
munikation (kommunikationskritik) och televisionens estetiska aspekter 
(estetisk kritik). Man kan till detta lägga en ytterligare nivå av kritik: I den 
analys som de alternativa televisionerna underkastas möter deras ”kritiska 
praxis” en analytisk kritik.   
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KAPITEL 3 

Föregångare: Alternativ television under 40 år 
 
 
 
 
 
Detta kapitel har till uppgift att ge ytterligare substans åt begreppet alter-
nativ television och peka på en tradition av alternativ TV-produktion. Ge-
nom att visa på exempel ur televisionens och videons historia hoppas jag 
att undersökningsobjektet, alternativ television, tydligare ska framträda. 
Motivet bakom denna historisering är att de tre televisioner som står i 
fokus för avhandlingen – CAC TV, Good TV och Candyland TV – medve-
tet eller omedvetet ansluter till något av en tradition av konstnärlig TV-
produktion och medieaktivism. Jag nämnde inledningsvis hur televisionens 
teknik och sociala innebörd förändrades under det tidiga 2000-talet (Lotz 
2007; Bolin m.fl. 2010) och det kunde kanske ligga nära till hands att anta 
att det ur denna omförhandling uppstår ett utrymme för experimentella 
former. Sådana tillfällen går att finna exempel på i historien, ofta i sam-
band med att en ny teknologi introduceras eller att marknaden omregleras, 
men det finns också en kontinuitet i fråga om intentioner och idéer om 
television. Ett fönster att betrakta detta genom är teorin om remediering 
som lanserats av Bolter & Grusin (1999). Enligt denna teori präglas medie-
teknologier av en dialektisk spänning mellan att å ena sidan sträva mot 
transparens och omedelbarhet (dvs. förnekandet av medieringen) och å 
andra sidan ett excellerande i och fascination för sin egen mediering, s.k. 
hypermediering (Bolter & Grusin 1999: 20 ff.). 

De verksamheter och typer av televisioner som jag samlat i det här av-
snittet har i varierande utsträckning behandlats av forskningen. Den tidiga 
videokonsten är till exempel föremål för en omfattande konstteoretisk och 
konsthistorisk litteratur som det knappast vore möjligt att göra rättvisa i 
ett enskilt kapitel, medan intresset för videoaktivism varit mer sporadisk. 
Därav följer att de anspråk som detta avsnitt kan göra är begränsade. Vad 
det däremot kan göra är att föreslå en kronologi och typologi över former 
av alternativ television där dessa former kopplas till en viss tidsepok, ut-
märkt genom en viss teknologi, ett tänkande omkring denna teknologis 
möjligheter samt dess uttrycksmöjligheter. 

Källmaterialet som använts kan delas in i tre kategorier: Historiskt ori-
enterade studier (Boddy 1990; Boyle 1995; Ouellette 1995; Boyle 1997; 
Chapman 2005; Joselit 2007); memoarer och essäer av aktivister och del-
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tagare (Halleck 2002; Teasdale 1997; Harding 2001); och samtida mani-
fest och handböcker (Shamberg 1971; Harding 2001; Pasquinelli 2003). En 
ytterligare kategori kan sägas bestå av katalogtexter (t.ex. Hill 1995; och 
Michalka 2010), och olika former av onlinearkiv och databaser.25 Genom-
gången kommer att peka på förändringar (tekniska, teoretiska, estetiska) 
över tid men också lyfta fram impulser eller idéer som varit beständiga i 
den alternativa televisionens praktik och genom att identifiera sådana kon-
stanter bidra till ett slags inringning av studieobjektet. Vägledande frågor i 
denna genomgång är: Vilka tekniska aspekter åberopas för att förklara 
uppkomsten av alternativ? Vilka teorier/ vilken litteratur hänvisar man till? 
Vilka kulturella/ subkulturella/ konstnärliga/ estetiska strömningar omgär-
dar den alternativa verksamheten? 

Den periodisering som jag gjort liknar tidigare teckningar över televisio-
nens historia (t.ex. Ellis 2000) men också Felix Stalders (2009) historik 
över tactical media. Min periodisering täcker tidsepoken 1960-2000-tal 
och är indelad i fyra perioder: 1960/70-talens videokollektiv, 1970/80-
talens public access-TV, 1980/90-talens videoaktivism, och 1990/2000-
talens alternativ, konst och aktivist-TV. Varje period har jag undersökt 
utifrån tre aspekter: Teknologi (vad beskrivs som de tekniska förutsätt-
ningarna som möjliggjorde alternativen?); teori (vilka föreställningar om 
kopplingen mellan medier-kultur-samhälle var inflytelserika för periodens 
initiativ?); estetik (vilka konstnärliga och kulturella strömningar, eller sti-
listiska ideal, influerade praktiken?). Det bör tilläggas att de tekniker, teo-
rier och den estetik som förekommer inom respektive perioderna inte avlö-
ser och ersätter varandra, utan periodiseringen bygger på de former som 
dominerar eller introduceras under en viss period. För att ta ett exempel: 
Public access TV upphör inte under perioden 1980/90-tal då videoaktivis-
men introduceras som en ny form, utan de samexisterar.  
 

Period Typer av alternativ 
1960/70-tal Videokollektiv 
1970/80-tal Public access-TV 
1980/90-tal Videoaktivism 
1990/00-tal Konst och aktivist-TV 
 

                                                      
25 Video Data Bank (vdb.org); Radical Software (radicalsoftware.org); Media Burn 
Independent Video Archicve (mediaburn.org); Paper Tiger Bloggi-Vision (paperti-
gertv.blogspot.com); och Internet Archive: Movie Archive (archive.org) har varit 
behjälpliga källor för att kunna ta del av det videomaterial som omnämnts i texter-
na. 
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Man kunde också tänka sig en parallell historik som omfattar de institu-
tionellt subventionerade (offentliga och kommersiella) exemplen på alter-
nativ- och experimentell television (jfr Mulvey & Sexton 2007). En sådan 
genomgång skulle eventuellt ta fasta på modernismens BBC, men också 
postmodernismens MTV och andra kanaler som på olika sätt och vid olika 
tidpunkter gett utrymme åt det udda, det som Espen Ytreberg (2002) talat 
om i termer av ”avantgarde” för televisionen. Även om denna typ av alter-
nativ också är relevant för avhandlingens empiriska delar har jag här valt 
att bortse från den, för att istället fokusera på alternativ television som 
tillkommit ”utanför” mainstream-televisionen och de förutsättningar som 
funnits för dennas förekomst. 

De historiska exempel som redovisas i det här kapitlet kommer huvud-
sakligen från USA. Det beror delvis på att de amerikanska alternativ-TV-
rörelserna är mer väldokumenterade än andra (framförallt har 1960/1970-
talet ägnats mycket uppmärksamhet) men kanske också på att den kom-
mersiella marknaden som varit bärande för det amerikanska TV-systemet 
varit mer enkelspårig än de public service-styrda länderna, och de alterna-
tiv som uppstått har blivit till utanför och oberoende av de etablerade insti-
tutionerna. Hos Boyle (1997) framställs också den amerikanska alternativ-
TV-rörelsen som en föregångare för de videokollektiv som uppstod i Euro-
pa. 

Videokollektiv och pirat-TV: 1960/1970-tal 
De första exemplen på alternativ television26 som förekommer i litteraturen 
är de så kallade videokollektiven som bildades i framförallt USA, men även 
på andra platser, mot slutet av 1960-talet (Boddy 1990; Boyle 1997; Scac-
co 2009). Att det tog sin början just där och då brukar förklaras med tre 
faktorer: Sonys lansering av Portapak-kameran, vilken var den första vi-
deokameran för privatbruk; fluxuskonstens inkorporering av TV:n i en 
konstnärlig kontext (särskilt Nam Jun Paiks arbeten, men senare också 
Andy Warhols); och genomslaget som Marshall McLuhans mediumteori 
fick hos både konstnärer och medieaktivister. Tillsammans lade dessa tre 
faktorer grunden för en alternativ tillnärmelse av televisionen. Redan i de 
tidiga försöken med att skapa en alternativ television sammanstrålar alltså 

                                                      
26 Det som avses här är tekniken att elektroniskt framställa och vidareförmedla 
rörliga bilder, vilket är något annat än den kemiska och mekaniska process som 
filmen består av. Därför har jag bortsett från avantgardistiska och oppositionella 
traditioner inom filmen i denna genomgång, även om de på ett formmässigt plan 
varit inflytelserika och betydelsefulla för den alternativa televisionen (t ex Vertov, 
Debord, Pasolini och Godard). 
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politisk aktivism med konstnärliga intressen. Den tidiga alternativ-TV-
rörelsen i USA är varken en exklusivt estetisk rörelse eller en medierefor-
mistisk påtryckargrupp. Uttryck och innehåll hänger ihop, liksom sam-
mansättningen av kollektivens aktivister som omfattade teknikintresserade, 
konstnärer, aktivister. Denna period är väldokumenterad och dess historia 
tecknas både i de konsthistoriska arbeten som behandlar den tidiga video-
konsten och i mer mediehistoriska betraktelser (t.ex. Rush 1999; Liljefors 
2005; Joselit 2007; Spigel 2008; Blom 2010). 

Konsthistorikern David Joselit (2007) lokaliserar tidpunkten då konst 
och TV-aktivism smälter samman till vad som brukar beskrivas som den 
första videokonstutställningen: TV as a Creative Medium, arrangerad vå-
ren 1969 i New York (jfr Liljefors 2005: 35). Det var där som en av den 
tidiga alternativ-TV:ns pionjärer, Michael Shamberg, insåg vilken potential 
det fanns i videomediet och hur detta skulle kunna förändra televisionen. 
Shamberg, som bevakade utställningen för Time Magazine, skrev i sin 
recension (här citerad ur Joselit): 

The younger generation has rebelled against its elders in the home. It has 
stormed the campuses. About the only target remaining in loco parentis is 
that preoccupier of youth, television. Last week the television generation 
struck there too, but the rebellion was half in fun: an art.ex.hibition at 
Manhattan’s Howard Wise Gallery entitled ‘TV as a Creative Medium.’ 
(Joselit 2007: 93). 

Åskådaren Shamberg läser in en revolutionär kraft i det kreativa experi-
mentet, en kraft som skulle kunna få politisk betydelse. Dessa idéer utveck-
lade han senare i boken Guerilla Television (Shamberg 1971), ett slags 
programförklaring för den alternativa TV-rörelsen i USA och som också 
kom att vidareutvecklas i tidskriften Radical Software (se Blom 2010). 
Joselit sammanfattar Michael Shambergs kombination av kritik av medie-
samhället och entusiasm inför nya medier på följande sätt: 

Shamberg’s recommendation is that video art and media activism […]each 
address the same system – the system of which they are both a part, “Me-
dia-America,” or the informational ecology – in order to redress a social 
imbalance caused by the massive capitalization of television. (Joselit 2007: 
98). 

Historieskrivningens fokus på Shambergs insats avviker från den kollekti-
vistiska anda som annars tycks ha dominerat denna era. I Storbritannien 
uppstod videokollektiv kring portapak-tekniken på 1970-talet (Fountain 
2007; Wade 1980) och bland dessa grupper (t.ex. TVX och The Communi-
ty Action Centre) hölls tillgänglighet fram som ett honnörsord. Till skillnad 
mot filmteknikens exklusivitet var videon det instrument som kunde de-
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mokratisera televisionen. Videon var inte ett redskap att kommunicera 
välpolerade konsumtionsvaror i form av bilder som talade om för åskåda-
ren hur världen ser ut, nej, centralt var att lära åskådarna att själva bli 
producenter och gå vidare med egna projekt. Därför var en viktig del av 
den tidiga alternativa televisionen att skriva handböcker om videoteknik, 
till exempel Videofreex i USA (Teasdale 1997). 

Med Bolter & Grusins terminologi kan man förstå fascinationen för vi-
deo mot bakgrund av den tidigare medietekniken film. Video var ofta billi-
gare att framställa, behövde sällan ljussättas, den gick att spela upp ome-
delbart och den understödde en öppen och kollektiv produktionsprocess 
(Teasdale 1997). Allt detta innebar att video som teknik tillskrevs ”trans-
parenta” egenskaper. Samtidigt var det en teknik som medgav nya former 
för visuella effekter (som experiment med distortion och rundgång), ett 
slags hypermediering. 

Sammanfattningsvis kan man i denna första period av alternativ televi-
sion se följande tendenser: Videon, som var periodens stora tekniska land-
vinning ansågs, till skillnad från filmen, främja kollektiva insatser. Det 
uppfattades som ett demokratiskt medium på så sätt att ”vem som helst” 
kunde tillägna sig och bemästra tekniken. Distribution skedde genom of-
fentliga visningar och piratsändningar. På ett idémässigt plan var alterna-
tiv-TV-rörelserna influerade dels av populariseringen av cybernetik, och 
dels av Marshall McLuhan. Samhället mötte nu den första generationen 
som vuxit upp med TV och som med sin erfarenhet personifierade över-
gången från en skriftlig till en post-skriftlig kultur (McLuhan). Detta an-
togs skapa en generation med en känslighet för video och bilder och där-
med kapabel att demokratisera medierad kommunikation. Fluxus och 
popkonst förde, via förgrundsgestalter som Nam Jun Paik och Andy War-
hol, in televisionen i konsten. Videokollektiv blev laboratorier som utveck-
lade visuella effekter som videodistortion, feedback och visuella experi-
ment. 

Public access television: 1970/1980-tal 
Michael Shambergs Guerilla Television slutar innan kabel-TV kommit att 
bli en vardagsteknologi i USA. I boken framställs den som framtidens tek-
nik och är som sådan enbart en projektionsyta för utopiska visioner. Ett 
par år efter det att Shambergs manifest publicerats, hade amerikanska FCC 
emellertid beslutat om en reglering av kabel-TV-näten som föreskrev att 
kabelsystemen skulle upplåta tre kanaler för offentligt bruk: En för statlig 
och lokal politik, en för utbildning och en s.k. ”public access”-kanal. Den-
na public access-kanal skulle inte bara upplåta utrymme för medborgarna 
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att sända TV i kabelnätet, utan också tillhandahålla en studio med teknisk 
utrustning (Freedman 1999; Stein 2001). 

Ett av USA:s mest långlivade public access-program har varit Alternative 
Views (Kellner 1985). Det startade i slutet av 1970-talet och en av dess 
grundare var medieteoretikern Douglas Kellner, känd för en rad arbeten 
inom kritisk teori, cultural studies och medieforskning, t.ex. Television and 
the Crisis of Democracy (Kellner 1990). Alternative Views är ett exempel 
på hur public access som teknik och distributionsform användes med ambi-
tionen att utveckla en ny typ av offentligt samtal i televisionen. Denna 
alternativa offentlighet hade en form och ett innehåll som förhöll sig kritisk 
till den kommersiella televisionen. Alternative Views sände intervjuer och 
dokumentärer som behandlade frågor som man upplevde inte hade någon 
plats i amerikanska mainstream-medier. Det är därför ett exempel som 
intar en given plats i historien om alternativa medier och alternativ televi-
sion. 

Public access-televisionen kom också tidigt att användas av konstnärer 
för att nå ut med sina verk. Joan Hawkins berättar i artikeln ”Burning 
Down the House” (Hawkins 2007) om public access och kabel-TV:ns be-
tydelse för New Yorks konstscen under 1970/80-talen, en relation som hon 
menar inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Enligt Hawkins var 
”The Downtown Art Scene” en av de första alternativa konströrelserna 
som använde TV på ett målmedvetet sätt, både för att visa konstverk och 
för att upprätthålla en gemenskap. ”This was alternative media before the 
Net”, skriver Hawkins: ” a time when late night television was as surreal 
and real an experience as anyone could hope to have” (Hawkins 2007, 
ingen paginering). Jämförelsen med internet (the Net) är värd att uppmärk-
samma, det är en jämförelse som åskådliggör likheterna mellan de förvänt-
ningar som fanns på kabel-TV och de som senare investerades i tron på 
internets potential (jfr Turner 2005). 

En av de grupper i New Yorks kabel-TV-nät som blivit världsberömda 
genom att använda public access för att skapa alternativ television är Paper 
Tiger Television (PTTV). Liksom Alternative Views, startade den i slutet av 
1970-talet och är fortfarande aktiv. En av gruppens grundare, Dee Dee 
Halleck, beskriver programmets ursprung och produktionssätt i en artikel 
där hon också ger ett par konkreta råd till dem som arbetar i public access-
kanaler. (Halleck 1984). Det kan vara intressant att titta på dessa råd ef-
tersom de ger en inblick i verksamheten och dess förutsättningar. Det för-
sta rådet som Halleck ger till den presumtive public access-TV-producenten 
är att bygga upp en kontinuitet eftersom public access-programmen inte 
listas i TV-tablåerna. Det andra rådet är att sticka ut rent visuellt, att se 
annorlunda ut. Just denna senare strategi är kanske anledningen till att 
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man fortfarande uppmärksammar PTTV. Redan från början arbetade 
PTTV med ett ”handgjort” uttryck – handmålade skyltar i grälla färger 
som hölls upp framför kameran (istället för grafik) och som syftade till att 
skapa ett ”vänligt”, otekniskt intryck. Istället för att försöka dölja sin låg-
budgetprofil lyfte man fram den och gjorde den till ett medvetet estetiskt 
stilgrepp. Om detta talar Caldwell (1995) i förordet till Televisuality, där 
PTTV omnämns som ett exempel på hur, i televisualitetens tidevarv, alter-
nativen och videoexperimenten överger det hypermedierade, visuellt avan-
cerade och söker sig till en något enklare, mer primitiv form. 

Vad kan man tala om i termer av medieteoretisk överbyggnad till dessa 
exempel? Förutom den direkta kopplingen mellan Douglas Kellner och 
Alternative Views kan man se hur en av upprinnelserna till PTTV var ett 
program där Herbert Schiller läste och kommenterade New York Times. 
Schiller publicerade under 1970-talet en rad verk om de internationella 
massmediernas politiska ekonomi och USA:s dominans över informations-
samhället. Detta blev startskottet till ett koncept av ideologikritiska och 
humoristiska läsningar/analyser av medie- och populärkulturella texter i 
PTTV. Dessutom var den mediekritik som Halleck företräder orienterad 
mot en kritisk omvärdering eller uppgörelse med den teknikdeterministiska 
utopism som McLuhan förknippades med: Det var inte tekniken som hade 
potential till att frigöra människor, utan den sociala organisationen som 
var i fokus. 

Eftersom public access-regleringen av kabel-TV snarare rör distribu-
tionsformen än den tekniska framställningen kom frågan om organisation 
att bli viktigare än tekniken. I termer av omedelbarhet och hypermediering 
så är det tydligt hur åtminstone PTTV medvetet undvek ett hypermedierat, 
tekniskt avancerat uttryck. De tidigare videokollektiven hade legat i någon 
sorts teknologisk framkant, medan det alternativ som här förs fram tonade 
ned teknikens betydelse. 

Denna andra period av alternativ television kan sammanfattas på föl-
jande sätt: Med kabeldistribution kunde den alternativa televisionen nå en 
”riktig” TV-publik (till skillnad från tidigare decenniers offentliga visning-
ar och sporadiska piratsändningar). Det kom att gynna ”community me-
dia” som en lokal form av TV. Den tekniska entusiasm (och kanske deter-
minism) som präglade tidigare alternativ-TV-rörelser ersattes av frågor om 
social organisering och ett tydligt intresse för massmediernas politiska eko-
nomi. Till formen utvecklade PTTV en gör-det-själv-stil (jämförbar med 
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punkens Do-It-Yourself-kultur som blommade upp ungefär samtidigt).27 
Detta frångick dels den föregående periodens formalistiska experiment, och 
dels motsatte det sig den avancerade televisualitet och ”estetisering” som 
alltmer dominerade mainstream-sändningarna (jfr Caldwell 1995). Televi-
sionen beskrevs av Dee Dee Halleck som en utbyggnad av människans 
kreativitet. 

Videoaktivism och videomagasin: 1980/1990-tal 
1990-talet kan beskrivas som videoaktivismens årtionde (Ouellette 1995). 
VHS-tekniken hade lanserats av JVC redan 1976 och blev det dominerande 
videosystemet på1980-talet. Under 1990-talet kom videokameran att bli ett 
naturligt inslag i politiska demonstrationer. Videoklippet som avslöjade 
misshandeln av Rodney King, som fick global spridning i början av decen-
niet, inspirerade till en expansiv videoaktivistisk rörelse. Kingvideon visade 
vilket genomslag videon kunde ha som vittne och bland aktivistgrupper 
blev kameran ett redskap att dokumentera polisbrutalitet vid samman-
drabbningar. Vissa grupper, till exempel Undercurrents i Storbritannien, 
drog videoaktivismen närmre det journalistiska reportaget och strävade 
efter att göra inslag ”lika bra som TV”. Till viss del kom denna dokumen-
tära tendens att tona ned den formalistiska uppfinningsrikedomen, något 
som videoaktivisten Joanne Richardson uppmärksammat: 

Video activism has sometimes been criticized for being repetitive, stylistical-
ly conventional, and producing countless images of demonstrations that 
look the same and blur into one another. The quest for the instantaneous, 
unmediated “document” often means that the questions about form, style, 
montage techniques, critical analysis and audiences are ignored (Richardson 
2006). 

Videoaktivismen verkar på ett mandat av att arbeta inifrån, med kameran 
närvarande i själva skeendet och i händerna på en deltagare, inte en utom-
stående observatör. Dessa värden och denna teknik kan ses som ett arv 
från amerikanska videokollektivet TVTV (t.ex. deras filmer om partikon-
venten 1972). Där blev det tydligt hur kameran som kunde hanteras av 
nästan vem som helst också kunde tas med överallt och på så sätt bevaka 
t.ex. politiska händelser på ett sätt som de stora TV-bolagen aldrig skulle 
göra (även om dessa senare kom att anamma en del utav denna typ av 
”new journalism” för TV). 
                                                      
27 Denna koppling blir explicit i dokumentärfilmen Blank City (2010) som skildrar 
New Yorks independentfilmscen på 1970/80-talen, känd som ”no wave cinema”. 
Den innefattade inte bara experimentell lågbudgetfilm utan också video, TV och 
musik. 
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Undercurrents bildades i Storbritannien 1993 med syfte att stödja akti-
vistgrupper till att använda video i sina projekt. En av grundarna, Thomas 
Harding, är också författare till boken The Video Activist Handbook 
(Harding 2001). Precis som på 1960/70-talen producerade videoaktivister-
na på 1990-talet handböcker med tips och råd. Boken avhandlar bland 
annat videoaktivismens historia, vad man bör tänka på vid inköp av ut-
rustning, hur man ska filma och hur man får sina filmer sålda och visade 
på TV. Harding och Undercurrents kan sägas representera den variant av 
videoaktivism som beskrivs i Richardsons citat här ovan. Med handfasta 
råd om kamerateknik är målet att producera videoupptagningar som är 
”minst lika bra som det som visas på TV”, men filmade från demonstran-
ternas perspektiv. Vad Undercurrents bidrog med var en alternativ distri-
butionsform av film/video. Som tidigare nämnts hade de tidiga video- och 
alternativ-TV-kollektiven använt sig av offentliga visningar: Videofreex 
och andra åkte runt med buss och visade sina filmer på liknande sätt som 
Dziga Vertov och andra filmare i Sovjetunionen gjorde på 1920-talet. Stra-
tegin blev istället att utveckla ett videomagasin-koncept där prenumeranter 
fick videokassetter hemskickade via post. Dessa kassetter var samlingsband 
med material som Undercurrents tagit emot från videoaktivister runtom i 
Storbritannien. Det finns också andra exempel på hur denna distributions-
form använts. I Sverige startade i mitten av 1990-talet ett videomagasin 
som distribuerar videokonst: Source video magazine. 

Harding ger en ledtråd till den medieteoretiska överbyggnad som infor-
merar videoaktivismen genom att ge tips på nyttig litteratur, han skriver: 
“If you are going to read only 3 books, read these” (Harding 2001: 229) 
och listar Noam Chomskys Necessary Illusions, James Curran & Jean 
Seatons Power Without Responsibility, och Don Hazens We the Media.  

I och med den ökade tillgången på digital videoredigering och internet 
har webben blivit en naturlig distributionskanal för videoaktivism. Här har 
Independent Media Center (även känt som Indymedia) fått stor uppmärk-
samhet. Under parollen ”Don’t hate the media – become the media” sam-
lar dess hemsida material från ett hundratal lokala mediecentra runtom i 
världen och har blivit de globala aktivisternas egen nyhetskanal. Fenome-
net har också genererat en hel del forskning om globalisering, sociala rörel-
ser och alternativa medier (t.ex. Andersson 2006; Milioni 2009). Med In-
dymedia som distribution behöver man inte anpassa sina videor till vad 
som passar i TV-formatet, men frågan är om detta fått någon synbar effekt 
på videoaktivismen. Redan den tidiga videorörelsen menade ju att videon 
hade emanciperat den rörliga bilden ur den korrektionsanstalt som TV-
formatet innebar. En möjlig konsekvens av detta blir att aktivisterna stan-
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nar på nätet medan konstnärerna går tillbaka till att jobba mot TV-
apparaten. 

Med Bolter & Grusins terminologi visar videoaktivismen hur strävan 
mot en omedelbar och transparent skildring av ett skeende återigen kopp-
las ihop med videotekniken. Liksom med Portapak-tekniken 20 år tidigare 
ökar VHS-kameran rörligheten för den som filmar, den ökar omfånget av 
material som går att producera och den ökar användarvänligheten. När 
sedan digitaliseringen av videon gör det möjligt att distribuera rörlig bild 
över internet stegras tendensen mot omedelbarhet ytterligare. Att tron på 
teknikens ”omedelbarhet” döljer representationens kompositionella och 
konstruktivistiska aspekter var inget nytt för den här perioden. Kritik mot 
denna föreställning restes redan på 1970-talet i samband med de första 
videokollektiven (se Lopate 1974: 18 ff.). 

Sammanfattningsvis för perioden kan man konstatera att introduktionen 
av mindre och användarvänliga kameror medgav ett ökat tillträde för vi-
deoaktivisterna, det gick att ta med sig kameran till demonstrationer eller 
ockupationer. Överkomlig (prismässigt) VHS-teknik gjorde distribution 
över postnätet möjlig och därmed blev videomagasinet en ny distributions-
form. Senare kom internet att bli det centrala verktyget för att distribuera 
aktivistvideor. Videon betraktades som ett sanningsvittne, i motsats till den 
globala koncentrationen av mediemakt, så som den beskrivs av kritiska 
kommentatorer av propaganda och mediernas politiska ekonomi. Videoak-
tivismen arbetade i de sociala rörelsernas tjänst och ansluter sig till ”esteti-
ken” eller stilen som utvecklats av det massaudiovisuella mediesystemet 
och strävar mot realism eller ”sanning” i sina representationer. 

Alternativ, konst- och aktivist-TV: 1990/2000-tal 
En illustration över hur konst och medieaktivism (åter) finner varandra 
under 1990/00-talen går att hämta i framväxten av fenomenet ”tactical 
media” (Garcia 2007; Raley 2008). Begreppet lanserades i mitten av 1990-
talet som ett sätt att utforska gränsområdet mellan nya och gamla medier; 
mellan konst och aktivism; och mellan alternativ och mainstream, ur-
sprungligen med särskilt fokus på TV: ”It [tactical media] was about what 
we saw as a new kind of television in which TV makers of all kinds shared 
’a social and cultural position with no fixed institutional or discursive rela-
tionship with the world of television’ [Raimakers 1992]” (Garcia 2007: 6). 
Tactical media har sedermera kommit att förknippas med digitala medier 
och internet (se t.ex. Raley 2008; Lievrouw 2011) och kopplats till enskil-
da utövare, till exempel konstnärskollektivet Critical Art Ensemble som 
kombinerar politisk aktivism och medieteknik i en konstnärlig kontext. 
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I stor utsträckning är det de digitala medierna som dominerar den tek-
niska utvecklingen, men också den teoretiska överbyggnaden, under denna 
period. Det nya århundradet såg också ett ökat intresse för massmedier, 
aktivism och alternativa medier. En illustration till detta finns i ett citat 
hämtat ur ett manifest författat av den italienske aktivisten och teoretikern 
Matteo Pasquinelli (2003) med titeln ”Manifesto of Urban Televisions”: 

A new kind of media culture is spreading worldwide: next to the traditional 
means of independent communication, such as radio and Internet, today we 
find hundreds of experiments involving an ”old” medium like TV: indepen-
dent televisions, street and satellite video channels, web TV:s and communi-
ty channels. This video activism wave targeting TV was born as an alterna-
tive to a worldwide corporate and public television monopoly (Pasquinelli 
2003, paragraf 1). 

Pasquinelli skriver från ett italienskt perspektiv och det är också i Italien 
som Telestreet-rörelsen blommar upp under den här tiden (Ardizzoni 
2010). Telestreet var en typ av lokal pirat-TV som utgjordes av oberoende 
sändare i Bologna och andra städer. Italien har under ett par decennier fått 
representera en ohelig allians mellan politisk makt och mediemakt i och 
med president Berlusconis ägarmakt på medieområdet, vilket tematiserats i 
dokumentärfilmen Videocracy (2008). Men liknande projekt har också 
dykt upp på andra ställen, t.ex. Deptford TV i Storbritannien (Hadzi 
2008). 

Om internet förde med sig en explosion av alternativa offentligheter där 
olika intressen, sociala rörelser och politiska inriktningar kunde kommuni-
cera, mobilisera och verka så tycks det som om de alternativa televisioner-
na igen rör sig från att vara behållare av offentligheter till att bli ett verktyg 
för formexperiment. Relationen mellan konst och television har också ak-
tualiserats genom utställningar och evenemang under denna period. Ett 
exempel på detta är Exploding TV på V2 i Rotterdam 2006 och ett annat 
den redan omnämnda Are you ready for TV? på Barcelonas museum för 
modern konst (MACBA) 2010/2011. 

Jag har visat hur idéer om tillgänglighet funnits med sedan 1960-talet. 
Pasquinellis manifest föreslår att dagens samhälle uppnått den ”demokra-
tiska mognad” samt tillägnat sig de kulturella och tekniska färdigheterna 
som behövs för att dess medborgare ska kunna organisera sina egna medier 
(Pasquinelli 2003, paragraf 1). En annan italiensk pirat-TV-station, Candi-
da TV, berättar att dess syfte varit att applicera ”hackeretiken” på TV-
teknik, att sända television skulle bli något som vem som helst kan bemäst-
ra. Hackeretiken kan sammanfattas i principer om att dela med sig, öp-
penhet, tillgänglighet och decentralisering (se Levy 1984), koncept som 
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visserligen florerat inom alternativmediediskursen i decennier men som nu 
återupptäcks och i viss mån rekontextualiseras utifrån de erfarenheter och 
kompetenser som nya medier gett upphov till. 

Hos Bolter & Grusin heter det att det är först i ljuset av en ny medietek-
nologi som det blir möjligt att förstå ett givet mediums egenskaper. Att 
konstnärer och aktivister nu tar sig an televisionen skulle därför kunna 
förklaras med att televisionen ”frigjorts” från sin vardagliga och välbekan-
ta, nästan osynliga position (jfr Silverstone 1994) till att bli ett utopiskt 
medium på ett liknande sätt som då tekniken en gång introducerades. Med 
utgångspunkt i ett citat från Walter Benjamin skriver konstteoretikern 
Rosalind Krauss: 

Benjamin believed that at the birth of a given social form or technological 
process the utopian dimension was present and, furthermore, that it is preci-
sely at the moment of the obsolescence of that technology that it once more 
releases this dimension, like the last gleam of a dying star. For obsolescence, 
the very law of commodity production, both frees the outmoded object from 
the grip of utility and reveals the hollow promise of that law (Krauss 1999: 
41). 

Det är svårt att avgöra huruvida TV som teknik nu ger ifrån sig en döende 
stjärnas sista strålar, men mot bakgrund av dels de förändringar som tele-
visionen genomgått under 2000-talet, och de omförhandlingar som detta 
fört med sig kan Krauss’ perspektiv kanske tjäna som exempel på hur möj-
ligheten att skapa en alternativ television formuleras. 

För att sammanfatta denna fjärde period av alternativ television kan 
man säga följande: Den dominerande tekniska aspekten är digitaliseringen 
av television och medier generellt. Internet, sociala nätverksmedier och 
fildelningsnätverk tillhandahåller ett nytt sätt att närma sig (och tänka 
kring) medierad kommunikation. Med det nya medielandskapet som do-
mineras av internet följer en tid för att omförhandla vad television är och 
kunde vara. Television antas alltjämt behålla sin position i centrum av det 
moderna samhället. Inom samtidskonsten blommar ett intresse för TV som 
en stark symbolisk maktapparat, central i kultur och samhälle. Detta in-
tresse tycks också ha en historisk dimension: På något sätt är televisionens 
era över och det är först nu man kan förstå vad den var. 

Sammanfattning 
Avsikten med detta kapitel har varit att med hjälp av en kronologi ringa in 
avhandlingens undersökningsobjekt och begreppsliggöra fenomenet alter-
nativ television. Detta har gjorts genom att visa på en tradition, eller histo-
ria. Min ambition har inte varit att försöka bevisa någon historisk utveck-
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ling i evolutionistisk bemärkelse. Snarare har jag velat visa hur impulser att 
ifrågasätta etablerade representationssystem och skapa egna alternativ har 
tagit sig uttryck under olika perioder av televisionens historia, och hur 
tekniska, teoretiska och estetiska faktorer samspelat. Om man skulle sys-
tematisera iakttagelserna från ovanstående analys i en tabell får man något 
som ser ut så här: 
 
 

 Videokollektiv 
och pirat-TV: 
1960/70-tal 

Public access 
TV:  
1970/80-tal 

Videoaktivism 
och -magasin: 
1980/90-tal 

Alternativ, 
konst och 
aktivist-TV: 
1990/00-tal 

Teknologi/ 
distribution 

Portapak 

Offentliga 
visningar 

Kabel-TV, 
public access 

VHS, video-
magasin 

Digitalisering 
Internet 

Teori Cybernetik, 
mediumteori 
(McLuhan) 

Kritisk teori 
(Schiller) 

Political eco-
nomy (Chom-
sky, Curran) 

Alternativa 
medier, 
“hacker-etik” 
(Garcia) 

Estetik 

Konstnärlig 
influens 

Pop-konst, 
fluxus 

DIY, punk, 
“hand-gjord“ 

“TV-mässig 
realism“ 

Critical Art 
Ensemble, 
tactical media 

Tabell 1: Fyra typer av alternativ television. 

Matrisen visar vilka tekniska förutsättningar, idéer om medier och samhäl-
le, samt konstnärliga och estetiska influenser som varit framträdande inom 
alternativ television under de olika historiska perioderna, även om det är 
viktigt att betona att perioderna inte ersätter varandra utan representerar 
en tidsmässig höjdpunkt för en viss form av alternativ television. För den 
fjärde perioden saknas den distans som annars underlättar identifikationen 
av tidstypiska strömningar. 

Dock ger översikten vid handen att ideologikritik och estetiskt formule-
rad kritik varit närvarande genom samtliga perioder och rörelser: 1970-
talets videokollektiv, 1980-talets public accessprogram, 1990-talets video-
aktivism och 2000-talets konstnärliga deltagande i TV-produktion är alla 
uttryck för en kritik av televisionen och mediesamhället. Därför bör en 
studie av dessa televisioner ta sin utgångspunkt i denna kritik och framför-
allt hur de har samverkat i den alternativa televisionen genom denna korta 
historia. 
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Nästa kapitel kommer att mer detaljerat beskriva det sammanhang som 
avhandlingens empiri verkat i och kan på så sätt komplettera den bild av 
tabellens fjärde period som getts i denna framställning.  
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KAPITEL 4 

Mediekritik i en konstnärlig kontext 
 
 
 
 
 
Den översikt över föregångare inom alternativ television som presenterades 
i förra kapitlet visade hur det genom åren funnits genomgående, löpande, 
utopiska förväntningar på teknologins och uttrycksformens sociala genom-
slagskraft. Introduktionen av videokameror och nya distributionsformer 
var inte den enda anledningen till denna optimism utan det fanns också 
förväntningar på den typ av innehåll som dessa kunde frambringa, fram-
förallt under den tidigaste epoken av videokollektiv, och att tekniken skulle 
kunna bidra till ett nytt förhållningssätt till tillvaron (jfr ”bejakande mo-
dernism hos Berman (1982/2001)). Till viss del är förutsättningarna för de 
televisioner som ingår i den här studien annorlunda än vad som varit fallet 
med dess föregångare. Även om man kunde peka på faktorer som digitali-
sering och omförhandling av televisionens kulturella värde så är det likväl 
på det sättet att televisionen i denna period anses vara ett ”gammalt” me-
dium (i linje med resonemanget ur Pasquinelli (2003) som citerades i förra 
kapitlet).  

De TV-program som den här studien uppehåller sig vid har setts av väl-
digt få människor, om man jämför med andra massmedietexter. CAC TV, 
som var det enda av exemplen med en nationell spridning (och som sändes 
i en kanal som förde publikstatistik), uppskattade att de samlade i snitt 
6500 tittare till sitt program varje vecka.28 För Good TV eller Candyland 
TV finns inga tittarundersökningar men inget talar för att de hade fler 
tittare än så. Utifrån ett massmedie-perspektiv är dessa siffror naturligtvis 
försvinnande små, men om man istället jämför med galleribesök så är det 
en mer normal siffra. Enligt Kulturrådets skrift Kulturvanor och livsstil i 
Sverige 2008 som bygger på statistik från SOM-undersökningen 2008 var 
det 4 % av de svarande som uppgav att de besökt en konstutställning un-
der den senaste månaden (Kulturrådet 2008: 8), medan det var 98 % som 
tittade på TV en genomsnittlig vecka samma år (Nordicom Mediebarome-
ter 2008). Även om de inte är direkt jämförbara, de är hämtade ur olika 
studier och bygger på olika urval, så kan siffrorna ge åtminstone en finger-

                                                      
28 Dessa siffror nämns i en intervju med CAC-curatorn Raimundas Malašauskas 
(Schuster 2007). 
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visning om skillnaden i skala mellan konst och television: Få tar del av 
konstscenen medan nästan alla tittar på TV. 

Med hänsyn till att undersökningsmaterialet är så pass obekant för de 
flesta finns det anledning att i möjligaste mån göra en bild av dessa televi-
sioner. Därför är detta avsnitt tänkt att ge en inledande överblick över de 
tre televisioner som avhandlingen uppehåller sig vid. I det följande presen-
teras projekten utifrån två dimensioner med syfte att säga något om den 
kontext som programmen verkade i. Den första dimensionen har jag kallat 
”kanal” och den beskriver hur det enskilda programmet relaterar till kana-
len och det televisionslandskap som projekten uppstod och verkade i. Den 
andra dimensionen heter ”konstscen” och avser ge en bild av den konst-
närliga kontexten till projekten. 

De televisioner som undersöks ger exempel på tre varianter av alternativ 
tillnärmelse av mediet: Ett verkar inom kommersiell rikstäckande TV; ett 
inom den icke-kommersiella lokal-TV:n; och ett är en piratsändning. Därav 
följer att de tre projekten skiljer sig från varandra i fråga om förutsättning-
ar och produktionsvillkor (ekonomiska, tekniska etc.). Sådana materiella 
förutsättningar får konsekvenser för vad som är möjligt att göra; hur pro-
grammen ser ut, vilken kvalitet på bild och ljud, vilka miljöer som kan 
besökas osv. I förlängningen kanske även detta påverkar en andra skillnad, 
som har att göra med projektens livslängd: Candyland TV sände under en 
eftermiddag, CAC TV mellan 2004 och 2007 och Good TV mellan 2004 
och 2008. Skillnader i förutsättningar och livslängd till trots finns det 
aspekter som binder samman projekten. Ett sådant område är intentioner-
na bakom verksamheten – de delar en kritisk hållning till den samtida me-
diekulturen och TV-landskapet, liksom en fascination inför televisionen 
som massmedium och dess implikationer på kultur och samhälle. Vidare 
har de tre televisionerna gemensamt att de producerades av konstnärer 
eller i en konstnärlig kontext. Detta kan få konsekvenser för hur man ska 
betrakta materialet, eftersom det delvis har uppkommit i ett sammanhang 
där medier och kommunikation kan ha andra betydelser än de har inom 
medieforskningen, eller för den delen den journalistiska praktiken (t.ex. 
skillnaden mellan att betrakta massmedierna som konstnärligt redskap 
kontra som social institution). Joselit (2007) rör vid detta i en diskussion 
om relationen mellan (de engelskspråkiga beteckningarna) medium och 
media där det förra förknippas med ”de sköna konsterna” medan det sena-
re knyts till kommersiella kommunikationsformer som TV och film (Joselit 
2007: 34). 

Här finns också paralleller till det resonemang om relationen mellan 
konstverk och dokumentärfilm som förs i Fetveit (2002: 204 ff.) och där 
uppvisningskontextens betydelse för upplevelsen (och kategoriseringen) av 
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ett verk diskuteras. Om betydelsen och upplevelsen av ett videoverk som 
angränsar till dokumentärfilmen är avhängig huruvida det visas på en film-
festival eller i ett konstgalleri (som är fallet i Fetveits exempel) kan man 
förmoda att verket kan anta ytterligare en betydelse då det visas i TV. 

CAC TV: Contemporary Art Center Television 
Contemporary Art Center Television är den engelska översättningen av 
Šiuolaikinio Meno Centras Televizija som mellan 2004 och 2007 sändes i 
form av ett halvtimmesprogram i den litauiska TV-kanalen TV1. Dess bas 
var centret för samtidskonst, ŠMC i Vilnius.29 Upprinnelsen till projektet 
var att den nystartade TV1, en TV-kanal med inriktning mot en ”ung, 
urban och kulturellt intresserad publik”30 kontaktade CAC och föreslog ett 
samarbete. Detta samarbete realiserades i form av CAC TV. Programmet 
spelades in med stöd av CAC och levererades på DVD till TV-kanalen som 
sände det utan att göra några ingrepp på innehållet (annat än reklamav-
brott) eller ens förhandsgranska materialet. I en intervju i Financial Times 
beskrev programmets “curator” Raimundas Malasauskas, som också fun-
gerar som CAC TV:s programledare, programmet och TV-kanalen på föl-
jande sätt: “It is not a national public channel or open access TV, so we try 
to play with the rules of commercial pop-culture while deconstructing 
them. It’s more interesting to function that way” (O’Reilly 2006). 

CAC TV sändes första gången den 20 oktober 2004 och enligt hemsidan 
beskrev man som sitt mål att skapa en TV-genre utan tidigare motstycke i 
litauisk television, att utveckla kritiska talanger hos TV-publiken, att de-
konstruera fundamenten för intellektuell infotainment samt att utforska 
fältet för open-source (reality)-program och självreglering (från hemsidan 
cac.lt/tv nedladdningsdatum 2006-08-11). Men för att förstå programmet 
bör hänsyn tas också till den kontext och den situation i vilken det upp-
stod. 

Kanal 
Fram till 1990 var Litauen en del av Sovjetunionen. Sovjetunionens sam-
manbrott innebar för Litauen liksom för många andra central- och östeu-
ropeiska länder startskottet för omfattande förändringar på de flesta socia-
la områden. På medieområdet betydde kommunismens kollaps slutet för en 

                                                      
29 ŠMC heter CAC på engelska och jag kommer i fortsättningen att använda det 
engelska namnet CAC TV, de båda namnen användes parallellt. 
30 Denna beskrivning fanns på TV1:s hemsida under perioden som CAC TV sändes. 
Sedan dess har kanalen emellertid ändrat inriktning och profilerar sig 2012 som en 
kanal för en kvinnlig publik. 
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statlig censur och mediernas roll skiftade från att ha varit ett organ tätt 
knutet till staten och den politiska makten, till att bli den typ av medlande 
instans mellan stat och medborgare som återfinns i de flesta liberala demo-
kratier (Balcytiene 2002: 103). Den forna statstelevisionen levde kvar i 
form av två public service-kanaler: LRT och LRT 2. Emellertid bestod 
finansieringen till 75 % av statliga medel men diskussioner fördes under 
perioden för CAC TV om att gå över till ett licenssystem (Ingvoldstad 
2006). Public service-TV:n har kritiserats för att behålla mycket av den 
gamla statstelevisionen när det kommer till organisation och arbetssätt 
(Balcytiene 2002: 118). 

I likhet med andra europeiska länder innebar 1990-talet också introduk-
tionen av en kommersiell marknad på TV-området. Den kanal som sände 
CAC TV, TV1, startades 2003 och var en del av nätverket LNK, som till-
sammans med MTG:s TV3 dominerade den kommersiella televisionen i 
Litauen. Man kan hävda att CAC TV:s uppkomst var ett resultat av denna 
TV-marknads expansion. Enligt Ingvoldstad (2006) utgjorde televisionen 
den största plattformen på Litauens annonsmarknad 2003, vilket motive-
rade lanseringen av nya kommersiella kanaler och därmed ett underlag för 
efterfrågan på innehåll. En tolkning av CAC TV:s tillkomsthistoria skulle 
sålunda kunna vara att programmet blev till som ett resultat av en växande 
annonsmarknad (och därigenom växande mediemarknad), och efterfrågan 
på innehåll öppnade ett rum av möjligheter för innovationer och formmäs-
siga experiment. 

Litauiska TV1 hör till de rikstäckande kommersiella kanalerna, tillsam-
mans med BTV, LNK, Tango TV och TV 3. Under tiden för CAC TV hade 
man som slogan ”TV1 - my city television” och tilltalet var ungdomligt, 
urbant och utåtriktat (av de kommersiella kanalerna var det den enda som 
vid tidpunkten hade information på engelska på sin hemsida).31 En annan 
slogan var ”TV1 - small, beautiful and jazzy”. CAC TV sändes alltså i en 
TV-kanal som redan från början utmärkte sig på den kommersiella TV-
marknaden. Istället för att fylla eftermiddagstablån med såpoperor satsade 
man på att visa ”kvalitetsfilm”, inhemsk såväl som utländsk. Filmsatsning-
en listades högt på kanalens hemsida, följt av serier, kultur- och experi-
mentella program. Man var också den kanal i Litauen som hade rättighe-
terna för att sända basket från den amerikanska NBA-ligan. TV1 värnade 
om en stark kulturell profil och målgruppen för kanalen beskrevs som 
”positiv, självsäker, naturälskande och som kommer överens med sin nästa 
– människor Litauen behöver fler av”. CAC TV var heller inte det enda 

                                                      
31 Dessa uppgifter kommer från hemsidan: http://tv1.lt, nedladdningsdatum 
20061214 
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inslaget av experimentell karaktär i TV1:s tablå. Under rubriken Duso 
Kinas visades modern och experimentell kortfilm av litauiska filmare. 

Konstscen 
Till skillnad från Good TV och Candyland TV hade CAC TV koppling till 
en mer officiell konstinstitution i Contemporary Art Center. Det är den 
största arenas för samtidskonst i de baltiska länderna och tillhör de största 
konstmuseerna i det postkommunistiska Europa. Byggnaden uppfördes 
1968 som konstutställningspalats och var fram till slutet av 1980-talet ett 
statligt konstmuseum. Sedan 1992 är det dock en oberoende institution, 
om än med stöd från kulturministeriet. Kommentatorer har dock påpekat 
att de statliga anslagen är tämligen små och att verksamheten i hög grad 
bygger på extern finansiering (Kreuger & Rindzeviciute 2003; Bydler 2011: 
466 ff.). 

CAC TV hade en framskjuten plats i presentationen av CAC:s verksam-
het, och på konstcentrets hemsida beskrevs programmet som en ”tidslucka 
för fantasier om alternativa verkligheter” (CAC TV:s hemsida, nedladd-
ningsdatum 20070319). Sändningarna bestod dels av konstverk och dels av 
det man kallade ”a reality meta show”. I det material som jag fått ta del av 
har varje avsnitt ett givet tema (Travel, Populism, Hesdalen Phenomena 
etc.), men gemensamt är att det ofta görs en ironiskt reflexiv kommentar 
till television. 

Good TV: Konst i Öppna kanalen 
Good TV drevs32 av tre stockholmsbaserade konstnärer. De hade två 30-
minuterspass/vecka i Öppna kanalens tablå och sände där främst verk ska-
pade av andra konstnärer än de själva. På den hemsida som man drev pa-
rallellt med TV-programmet fanns följande beskrivning: 

Good TV is a non-profit organization initiated by Juan Pedro Fabra, Loulou 
Cherinet and Michele Masucci in February 2004.  

Good TV is a member of the Public Access Television Network, OPEN 
CHANNEL in Stockholm/Sweden.  

Good TV broadcasts every Thursday and Sunday 22.00 - 22.30  

Good TV reaches 360.000 households around Stockholm.  

                                                      
32 Good TV som konstellation existerar fortfarande även om de inte längre sänder i 
Öppna kanalen. Bl.a. har man anordnat utställningar. 
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Good TV offers an open space on television and invites/collaborates with 
contributors from around the world. (Good TV:s hemsida, nedladdningsda-
tum 20080109. Engelska i original). 

Informationen som ges i denna beskrivning är tämligen knapp och för att 
bättre förstå vilka villkor som gällde för Good TV:s sändningar är det vik-
tigt att inkludera Öppna kanalen i Stockholm, hur den fungerar och vilka 
villkor som den arbetar under. 

Kanal 
Den icke-kommersiella, lokala radion och televisionen har länge haft ett 
starkt stöd i Sverige, åtminstone om man tittar till utredningar, slutbetän-
kanden och budgetpropositioner (se Ds 2004:00). Gärna kopplas företeel-
sen ihop med demokratiska värden. I en rapport från Radio och TV-verket 
(Scierbeck 2007) kan man läsa: 

När Radio- och TV-verket har arbetat med detta uppdrag har utgångspunk-
ten varit att den lokala icke-kommersiella radion och TV:n är viktiga för 
demokrati, yttrandefrihet, mångfald, föreningsliv och integration. Dessa lo-
kala medier möjliggör för olika intressen och åsikter att göra sig hörda i 
samhällsdebatten. Närradio och lokal-TV är viktiga komplement till såväl 
radio och TV i allmänhetens tjänst som kommersiell radio och TV (Scier-
beck 2007: 3). 

Öppna kanalen i Stockholm drivs som en public access-kanal och sänder 
genom kabelnätet. Public access-konceptet kommer ursprungligen från 
USA där FCC (Federal Communications Commission) vid kabelnätets ut-
bredning i början på 1970-talet beslutade att kabelsystemen skulle ge plats 
för sammanlagt tre public access-kanaler: En för nationella och lokala 
myndigheter, en för utbildning och en tillgänglig för medborgarna och 
lokalsamhället. Inte bara skulle kabelföretagen tillhandahålla sändningstid 
utan också utrustning så att vem som helst skulle kunna producera och 
sända program (Freedman 1998: 252). 

I Sverige finns sedan 1993 en bestämmelse att i ett kabelnät som når 
minst 100 hushåll i en kommun ska finnas möjlighet för en organisation 
att gratis kunna få förfoga över en kanal. Organisationen bestämmer själv 
över vilka som ska få sända och när, det finns inga krav på opartiskhet 
eller saklighet i sändningarna men reklam är inte tillåten. (Scriebeck 2007: 
32). 

En uppsats om Öppna kanalen i Göteborg (Lindell & Olsson 1998) har 
studerat vilken typ av engagemang som gick att finna hos organisationer 
som sände i Öppna kanalen 1998 och man identifierar tre typer av enga-
gemang: Etnicitet, livsåskådning och utbildning. Dessa typer av engage-
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mang påverkar också hur man använder Öppna kanalen och vad mediet 
fyller för funktion: Att förvalta en gemenskap och erbjuda en offentlighet 
(etniska grupper), att nå ut med ett budskap (de religiösa föreningarna) och 
som redskap för färdighetsträning (utbildningsgrupperna). 

Även om studien gjorts på en annan förening och i en annan stad finns 
det anledning att anta att denna kategorisering gäller även för Öppna ka-
nalen i Stockholm. Huvudparten av medlemsorganisationerna utgörs av 
etniska kulturföreningar och religiösa grupper. Mot en sådan bakgrund 
står Good TV ut från de andra programmen som sänds i kanalen. Det är 
inte ett program som uttrycker en speciell åsikt eller ger förutsättningar för 
en medierad offentlighet. 

Konstscen 
Good TV kan sägas ha materialiserat idéer om television och massmedier 
som förekom på det konstnärliga fältet vid tiden för dess aktivitet. Konst-
tidskriften Paletten gav 2005 ut ett temanummer om konst och television 
som i huvudsak bestod av aktiva konstnärers reflektioner kring hur TV och 
konst förhöll sig till varandra, men också vad TV skulle kunna vara i ljuset 
av ”nya” medier. I förordet reflekterar redaktören över dessa frågor och 
för ett resonemang som kan tjäna som en ledtråd för att bättre förstå dis-
kurser om TV som återfinns i Good TV:s verksamhet. Följande är ett citat 
från nämnda förord: 

Bourdieu menar att det inte lämpar sig att uttrycka tankar i TV eftersom det 
finns ett negativt samband mellan brådska och tankar. Han hänvisar till Pla-
ton som gjorde distinktionen mellan en filosof, som har tid, och människor-
na på den offentliga platsen, agoran, som har bråttom. Jag anser att tidsbris-
ten är anledningen till journalistens dominerande röst i TV. Det finns heller 
inte tillräckligt med tid för att ordentligt diskutera ett komplext ämne eller 
visa en komplex människa. Journalisten måste översätta, ofta mycket för-
enklat, för att publiken inte sägs förstå eller vilja ta del av något annat än 
klichéer och renodlad underhållning. Allt i TV är inte dåligt. Jag förförs av 
ytlig underhållning och njuter av välproducerade dokumentärer och film-
kvällar. Men TV kan bli så mycket mer. Allt handlar om hur man tänker 
TV. Och här är det viktigt att inte vanans makt förlamar. Det går inte att 
skylla allt på marknadskrafter, särskilt inte på public-sercvice-kanalerna. Jag 
vill att konstnärer ska ge en alternativ röst till journalistens tröttsamma 
stämma. Jag vill att TV ska utgöra ett alternativt medium för konst (van der 
Vliet 2005). 

För att ge ett exempel på hur Good TV togs emot i det kulturella fältet kan 
man studera en intervju i Dagens Nyheter 2006 och där upprinnelsen till 
programmet beskrivs på följande sätt: 
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Idén om blygsamma kortfilmer har nu växt till ett slags oändlig programidé. 
Teoretiskt kan ”Good TV” sprida konst till 360 000 hushåll. De är trötta 
på den låga takhöjden i konstvärlden. Förundrade över att så många talang-
er aldrig får stipendier och visas på de stora institutionerna. Den statliga te-
levisionens konstprogram gör samtidigt för lite för att stötta okända (DN 
061115). 

En stor del av de videor som Good TV sände tog upp politiska frågor, 
vilket, med hänvisning till Jonsson (2010), kan ses som en spegling av en 
trend inom samtidskonsten vid den här tiden. Konstscenen är en global 
marknad och därför blir det kanske relevant för konstnärer att analysera 
villkoren för denna globalisering, vilka blir dess konsekvenser för produk-
tion och cirkulation av pengar, varor, tjänster och människor? De globala 
medierna, i egenskap av dominerande representationssystem finner sig 
också i skottgluggen för konstens ifrågasättande.33 Vilken roll har de eta-
blerade koderna för hur en historia framställs och för det innehåll och de 
värderingar som förmedlas? Hos Good TV:s grundare heter det att även 
estetiken underställs en kritik och att estetiken sammansmälter med politi-
ken. Form och innehåll blir ett och samma i ett övergripande ifrågasättan-
de av kodernas makt. Den estetiska koden blir ett verktyg för att undergrä-
va denna makt och urholka televisionsflödets naturaliserade maktutövning. 

Det som framhålls som det radikala i projektet ligger inte i att man be-
rättar andra historier än dem som når oss via nyhetsbyråerna utan på det 
sätt som de framförs. Här finns inget metanarrativ eller filter som sätter 
skeenden i ett sammanhang, ingen som står för en företrädande tolkning, 
utan bristen på kommentar blir till en kommentar till televisionens system. 
Den får oss att se det vi annars inte ser och avslöjar hur historien görs till 
natur om och om igen. Till skillnad från Candyland TV och CAC TV så 
finns det inget övergripande narrativ i form av programledare eller åter-
kommande inslag. Den enda signaturen är vinjetten som inleder program-
met. De flesta inslagen är på engelska eller har engelsk textning, vilket har 
att göra med att de många gånger ursprungligen är skapade för en interna-
tionell visning. 

                                                      
33 Ett exempel på detta är utställningen ”There is no Alternative” på Konsthall C i 
Stockholm 2010 där frågor om nyliberalism och kapitalism behandlades och som 
inkluderade konstnärer som också medverkat i Good TV. Ett annat exempel är 
samtalskvällen ”En skål för televisionen” som anordnades på galleri Maraboupar-
ken i anslutning till en utställning med den brittiska konstnären Olivia Plender (där 
jag själv också medverkade). 
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Candyland TV: Pirat-TV i Sverige 
Candyland är namnet på ett konstgalleri i Stockholm. Den 10 februari 
2007 upplät man lokalen för ett medvetet planerat och genomfört lagbrott: 
Genom att kapa TV-nätet sände man under en heldag pirat-TV för TV-
mottagare i kvarteret. Trots att detta tilltag är ett brott i Sverige fick det 
inga påföljder, man kan anta att den ringa omfattningen av utsändningen 
gjorde att brottet inte upptäcktes. 

Initiativet till Candyland TV kom från en filmare som gjort en doku-
mentärfilm om den chilenska pirat-TV-stationen Señal 3. I samband med 
att några medlemmar av Señal 3 besökte Sverige planerade man för en 
visning av filmen på galleri Candyland. Det var i det planeringsarbetet som 
idén om att pröva att själva sända pirat-TV föddes (intervju med PO 
20100303). 

Kanal 
Jag har inte funnit några dokumenterade fall av piratsänd television i Sve-
rige (om man inte räknar TV 3:s första sändningar från Storbritannien som 
pirat-TV, (Ewertsson 2001: 126)). Då det talas om ”pirat-TV” handlar det 
oftare om att illegalt tillgängliggöra material från betal-TV-kanaler (Berg-
ström 2007). Däremot finns det exempel från andra länder, t.ex. Chile och 
Italien, där lokala piratsändningar rönt popularitet i vissa bostadskvarter 
(jfr Ardizzoni 2010). Det går därmed inte att diskutera Candyland TV i 
relation till någon föregående eller utanförliggande televisionskontext. 
Däremot kan man spåra en form av materiell bas för utsändningen i det att 
utrustning och teknisk personal lånades från den skola där en av projektets 
initiativtagare arbetade. Det fungerade därmed som en form av ”skarpt” 
skolprojekt för några elever som fick arbeta som fotografer, bildproducen-
ter etc. (Intervju med PO och DN 20070210). 

Den här typen av kanalkapning är olaglig i Sverige. På galleri Candy-
lands hemsida finns viss dokumentation av sändningen (i form av fotogra-
fier och en tablå över sändningens innehåll) och där har man också publi-
cerat ett utdrag ur Radio- och TV-lagen:34 

Radio- och TV-lag (1996:844) 

2 kap. Tillstånd och registrering 

1 § För att sända ljudradio- eller TV-program med hjälp av radiovågor på 
frekvens under 3 gigahertz krävs tillstånd enligt denna lag. 

                                                      
34 Detta är den ”gamla” lagen som upphävdes i och med att den nya Radio och TV-
lagen trädde i kraft 1 augusti 2010. 
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2 § Tillstånd att sända TV-program och tillstånd att till hela landet eller till 
utlandet sända ljudradioprogram meddelas av regeringen.  

10 kap. Straff och särskilda avgifter, m.m. 

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder program utan tillstånd 
där tillstånd krävs enligt denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex 
månader. 

15 § Om en sändare bryter mot någon av bestämmelserna i 3 § andra styck-
et, 5 § första stycket, 7 eller 8 § eller mot föreskrifter som meddelats med 
stöd av 3 § första stycket, 4 §, 5 § andra stycket eller 6 § får tillsynsmyn-
digheten förelägga sändaren att följa bestämmelsen. Sådana förelägganden 
får förenas med vite. (Galleri Candylands hemsida, nedladdningsdatum 
20111104). 

Något som däremot inte framgår på Candylands hemsida, men som är ett 
betydelsefullt faktum, är att den TV-sändare som byggts och som monte-
rats utanför lokalen aldrig kopplades in. 

LA: Men om jag får fråga om just det här Candy-projektet, hur stor räck-
vidd hade ni då när ni sände där, var det ett kvarter eller hur… 

PO: […] sanningen är att jag kopplade aldrig på den där sändaren, jag gjor-
de inte det. Så det är bara du som vet det nu för du är forskare men medier-
na fick en annan version […] Men jag tyckte, sista sekunden, när jag stod 
uppe på taket och kopplade på utsändaren då tyckte jag att ”nej, jag gör 
inte det, jag gör inte det för jag tror att jag har nått målet, nu har DN varit 
här och de har gjort ett litet inslag och sen alla människor deltar med glädje 
och det verkar som att det här, alltså det här är, eleverna är engagerade, de 
är på, Chile-folk är här, allting är liksom… det räcker så, det här är liksom 
fulländat”, tyckte jag. Jag behöver inte dra på mer eller få mer konsekvenser 
framöver, nej det var tillräckligt mycket tycker jag, så jag känner jag hade 
en kamera med en person o sa ”kom titta här så här gör man”. Vi hade hela 
kopplingsschemat men här, den enda alltså liksom uppe på antennen här då 
var det bara två skruvar som man skulle sätta på två olika sladdar som man 
skulle skruva på och så var det på, allt annat var på, men de två skruvarna 
där uppe de var inte på, allt annat var på... så det tänkte jag ah... Dessutom 
tror jag att ingen satt och tittade på det här egentligen hemma på Söder-
malm. Jag tror inte folk får in dem eftersom de har redan ställt in sina appa-
rater efter en annan sökning (intervju PO100303). 

Det antyds i citatet att själva utsändningen av programmen inte var det 
viktiga för själva händelsen. Någonting var redan iscensatt och i och med 
att detta uppmärksammats av bland andra DN så hade ett syfte med ak-
tionen uppnåtts. Om sändaren hade kopplats in och fungerat som planerat 
hade det ändå krävts att de TV-apparater som fanns inom sändningens 



 LINUS ANDERSSON Alternativ television I 91 
 

räckvidd aktivt sökt för att få in Candyland TV:s sändning. Det skulle 
därför mycket till, även om sändningen genomförts som planerat, för att 
någon av en slump skulle fått in den på sin TV. 

Konstscen 
Precis som Good TV uppmärksammades Candyland TV av de lokala me-
dierna och Dagens Nyheter gjorde en intervju med en av initiativtagarna. 
Där beskrivs hur studion byggdes och en sändare monterades utanför gal-
leriet. Piratsändningen beskrivs som ett sätt att skapa debatt kring TV: 
Dels kommersialiseringen av televisionen som pågått sedan 1990-talet, att 
det är tittarsiffror och annonspengar som styr, och dels den vid tidpunkten 
aktuella övergången till digitala TV-sändningar. Denna tekniska utveckling 
på TV-området menar man har skett utan demokratisk insyn och man 
föreslår också att marknätet ska upplåtas åt folket. 

Candyland TV:s tablå och innehåll speglar den konstnärliga kontexten 
på så sätt att flera programpunkter bjudit in konstnärer eller diskuterar 
konstnärlig verksamhet (Video NU, Source video magasin, Good TV). 
Man kan förmoda att också Candyland TV är en del av det konstnärliga 
intresset för television som kom till uttryck i Palettens temanummer. De 
delar ju samma fält som Good TV (Stockholms konstscen) och det är där-
med väntat att aktörer rör sig mellan projekten. Däremot anslöt Candy-
land TV i större utsträckning till ett medieaktivistiskt projekt med en tydli-
gare koppling till frågor om mediemakt och mediepolitik, vilket inte minst 
illustreras genom samarbetet med chilenska Señal 3. 

Till skillnad från CAC TV och Good TV var Candylands piratsändning 
ingen återkommande företeelse utan en enstaka händelse vid ett givet till-
fälle. Där CAC TV och Good TV verkade horisontellt i tablån verkade 
Candyland TV vertikalt och siktade på att fylla en eftermiddags- och 
kvällstablå. Det var därför inte ett program, utan en uppsjö av korta se-
kvenser som kan beskrivas som pastischer på välkända programformat 
(t.ex. matlagning, nyheter och barnprogram). 

Sammanfattning 
En anledning till att avhandlingen handlar om just de här tre televisionerna 
är, som redan nämnts, att det fanns kopplingar mellan dem. T.ex. sände 
Good TV en intervju med Rytis Zemakauskas, den producent på TV1 som 
tog initiativet till CAC TV; och i Candyland TV deltog Good TV- med-
lemmar både framför och bakom kameran. På så sätt kan man kanske tala 
om att televisionerna hade ett gemensamt intresse och i viss mån ett utbyte. 
Men som det här kapitlet har visat så skilde de sig också åt på flera sätt. 
Dels i fråga om relationen till vad man kunde kalla ”TV-institutionen” där 
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CAC TV hade tätast koppling (eftersom det sändes i en vanlig kanal och 
nådde en nationell publik) och Candyland TV var mest oberoende (men i 
gengäld sågs av ingen). 

Projekten skilde sig också åt innehållsmässigt. Visserligen innehöll alla 
inslag av konst och videokonst men bortsett från det så fanns det stora 
olikheter vad beträffar uttryck och innehåll. CAC TV sände program med 
en ”programledare” (CAC TV:s curator Raimundas) och ramade in sina 
program genom ett direkt tilltal. Good TV var betydligt mer anonymt, 
oftast var det bara vinjetten som talade om att det var Good TV som låg 
bakom sändningen och det verk som visades fick spelas upp oannonserat 
och okommenterat. Candyland TV, som i stor utsträckning byggde på att 
parodiera televisionens tilltalsformer, använde sig däremot av ett tydligt 
direkt tilltal med programledare och ”hallåa”. 

Det innehåll som programmen förmedlade var också varierat i hög grad. 
CAC TV blandade dokumentärt och fiktivt material, ofta i en form av till 
synes poänglösa samtal, kommentarer eller bilder. Good TV:s material 
bestod i hög utsträckning av dokumentära bidrag med politiskt innehåll 
medan Candyland TV varvade ”seriösa” samtal om medier och politik, 
eller videokonstens historia i Sverige, med lekfulla upptåg och parodier. 

 
  



 LINUS ANDERSSON Alternativ television I 93 
 

KAPITEL 5 

Alternativ television som estetisk kritik 
 
 
 
 
 

Om man ser det som såhär: estetik som nånting politiskt i sig. Vi gör ingen 
aktivist-TV men estetiken, formen är politisk. Det vi är är vad vi gör -- vi 
har inte den där representativa, parlamentaristiska idén, liksom föreställda 
idealbilden av den anonyme betraktaren. Vi är våran publik… våran röst, 
vårat urval och vår form och det är den politik vi för mediemässigt, vilket är 
idag alltmer viktigt för att vi lever i en slags frihetens hegemoni som likrik-
tar form, estetik och innehåll väldigt mycket (intervju MM 20070919). 

Det här citatet, från en av medlemmarna av Good TV, illustrerar varför det 
är angeläget att inleda analysen av alternativ television med en diskussion 
om estetisk kritik. Uttryck som att estetiken är någonting politiskt i sig, att 
formen är ett slags protest mot en (upplevd) likriktning vittnar om att 
Good TV ser en kritisk potential i sitt uttryck. Dessutom förekommer flera 
nyckelord i citatet som ”estetik”, ”form”, ”innehåll”; begrepp som det här 
kapitlet kommer att uppehålla sig vid. Inte minst visar också citatet på 
komplexiteten i estetikbegreppet: Vilken betydelse av estetik är det egentli-
gen som avses när man hävdar att ens estetik är politisk? Och hur ser en 
sådan politisk estetik ut? Ordet ”politisk” väcker naturligtvis lika många 
frågor men kan kanske i det här sammanhanget tolkas i betydelsen ”kri-
tisk” och socialt angelägen. De frågor som detta kapitel kommer att uppe-
hålla sig vid är: Vilka stilistiska och formmässiga drag kan man finna hos 
de alternativa televisionerna? Och hur ansluter dessa till tidigare uttryck 
för alternativa texter (t.ex. modernism, avantgardism)? 

Den brittiske filosofen Simon Critchley har hävdat att vi genomlever ett 
långt ”anti-1960-tal” (Critchley 2011), det vill säga att samtiden kan ut-
tolkas som en aggressiv reaktion mot den utopism och revolutionära anda 
som brukar tillskrivas 1960-talet och det symbolladdade årtalet 1968 (jfr 
Bjereld & Demker 2005; Östberg 2002). Critchley är inte ensam om att ha 
identifierat detta symtom, utan analysen, och på den följande frågeställ-
ningar, finns närvarande hos många radikala tänkare i samtiden: Badiou 
(2008), Zizek (2009) och Rancière (2010). Det verkar som om 1960-talet 
är en ofrånkomlig utgångspunkt när man diskuterar estetisk kritik och 
relationen mellan en estetisk och en social kritik. 1960-talet var en period 
som bjöd på många experimentella alternativ både på det estetiska, det 
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politiska och det sociala fältet, och det var en period som investerade 
mycket i idéer om estetisk och social kritik. När man, som Critchley, på-
står att vi lever i ett anti-1960-tal så innebär det att vi lever i en period där 
jordmånen för estetisk och social kritik på utopisk grund är fattig. 

Alternativ television, i de former som den här avhandlingen undersöker, 
ger kanske inte uttryck för någon uttalat utopisk vision (och om man ac-
cepterar tesen om en period av anti-1960-tal så vore det inte heller gång-
bart för de alternativa televisionerna att saluföra en utopisk hållning), men 
deras verksamhet är grundad i en estetisk kritik av televisionen. Hur denna 
estetiska kritik kommer till uttryck är föremål för analys i det här kapitlet. 
Jag kommer att argumentera för att dessa televisioner genomför en kritik 
genom att gynna ett estetiskt snarare än instrumentellt förhållningssätt till 
televisionens förmedling av ett innehåll, det vill säga att de ämnar rikta 
fokus mot hur något blir berättat, snarare än på vad som berättas. Vilken 
nivå man ska placera denna estetiska kritik på kan diskuteras, liksom vilka 
estetiska kategorier som är mest relevanta. Analysnivån i det här kapitlet är 
textnära eftersom min ambition är att låta analysen ta sin utgångspunkt i 
hur materialet faktiskt framträder för en tittare. Därmed blir de estetiska 
kategorierna kopplade till detta framträdande: Jag kommer att diskutera 
stil och form, men vidga den textnära blicken något till att också omfatta 
medium. 

Stil 
Stil sägs höra till det första som vi lägger märke till i mötet med en text, 
och i litterära texter är en stilanalys tätt kopplad till hur språket används 
(t.ex. ordval, meningsbyggnad, grammatik) (jfr Hellspong 2001: 68; Cassi-
rer 2003). En stilanalys för televisionen skiljer sig från detta eftersom man 
inte riktigt kan tala om en språkanvändning (även om det ibland före-
kommer metaforer som ”televisionens grammatik” (Altheide & Snow 
1979)). Jeremy Butler (2010) har, utifrån filmvetaren David Bordwell, 
beskrivit stil hos television som en ”perceptuell yta” genom vilken textens 
specifika särdrag framträder och som fungerar som utgångspunkt från 
vilken tittaren ges tillträde till handling, tema, känsla etc. (Butler 2010: 3). 
Enligt Butler har TV-forskningen inte uppmärksammat stil i lika hög ut-
sträckning som man exempelvis gjort inom filmvetenskapen, och det råder 
brist på en mer formaliserad form av stilanalys, åtminstone i estetisk me-
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ning.35 Stilistiska egenskaper som till exempel klipplängd har utforskats en 
del, men inte för dess estetiska kvaliteter utan dess effekt på kognition som 
till exempel uppmärksamhet och minne eller barns koncentrationsförmåga 
(Schaefer & Martinez 2009; Bolls, Mueling & Yoon 2003; Pak 2007). 

I egenskap av perceptuell yta, eller det som inom semiotiken kallas för 
textens denotativa nivå (jfr Barthes 1969), framstår stildragen hos de tre 
televisionerna som en naturlig startpunkt för analysen av en estetisk kritik. 
Stildragen består av tekniska aspekter, till exempel vilken typ av kamera 
som används, kameravinklar, klipphastigheter och klipplängd, färgsättning 
och grafik; de omfattar också aspekter som hör till innehållet, till exempel 
vad som är abstrakt och konkret; det finns även en social sida av stildrag 
som handlar om i vilken utsträckning texten inbjuder till dialog med åskå-
daren; och slutligen kontextuellt orienterade stildrag som handlar om för-
hållande till andra stilar (pastisch, parodi, kitsch etc.). 

Även om CAC TV:s uttryck varierar så finns det vissa drag som åter-
kommer: Bland annat är mycket filmat med handkamera ”on location” (i 
ett kök, i en bil, på offentliga platser etc.). Denna handhållna kamera för-
medlar ett slags spontanitet: Ett intryck av att det som filmats inte plane-
rats på förhand. Det förekommer också mycket grafiska inslag: Animatio-
ner och text. Vad beträffar innehållsorienterade stildrag så är det ibland 
svårt att skilja mellan vad som ”ingår” i texten och inte: Det kan vara ett 
överflöd av information men underskott på mening. Med hänvisning till 
det hermeneutiska perspektivet skulle man kunna säga att avståndet mellan 
textens totala meningspotential och en möjlig tittares perspektivavgräns-
ning är större än vad som är fallet med TV-texter som bygger på en mer 
konventionell struktur. Det är däremot en ”social” text på så sätt att den 
går i dialog med tittaren (t.ex. genom direkt tilltal). Om man ska tala om 
kontextuellt orienterade stildrag, det vill säga om CAC TV liknar någon-
ting annat, så kan man se en viss likhet med YouTube-klipp: Korta sekven-
ser, filmade på plats, till synes spontana. Det går också att dra paralleller 
till sådan typ av TV-underhållning som bygger på interventioner, t.ex. 
sketcher med dold kamera. 

Det har redan tidigare framgått att Good TV knappt producerade några 
egna program utan mest visade videoverk och filmer av andra konstnärer. 
Detta får till konsekvens en tekniskt stilistisk variation och bredd, som en 

                                                      
35 Enligt Butler (2010) är semiotiken det område som tillhandahåller de bästa red-
skapen för att göra en stilistisk beskrivning men han nämner också kvantitativa 
metoder för ”stilometri” (som kan fastställa data för t.ex. ”average shot length”). 
Strävan där är att finna en metod som objektivt beskriver stilens tekniska bestånds-
delar (kameratyp, kameravinklar, klipplängd, färgsättning etc.). 
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informant beskriver det: ”det finns ingen form för programmet” (intervju 
JP 20070919) och den ”perceptuella ytan” bestäms av det material som 
visas, det vill säga den video som en konstnär lämnat in till programmet. 
Innehållsligt orienterade stildrag innefattar både det tämligen konkreta 
dokumentära berättandet, som mer abstrakt lyriska kompositioner. Detta 
avspeglas också i materialets ”socialitet” där vissa texter är förklarande 
(t.ex. ”Radical Imagination”) medan vissa videoverk ter sig närmast autis-
tiska (”Jag Rider på Höga Hästar…”). Det förekommer naturligtvis inom 
samtida videokonst mycket lån, pastischer och parodier på stildrag bekanta 
från den visuella kulturens mångfald, (vilket speglas i verk som ”Phantom 
Expression”). 

Candyland TV sändes uteslutande från en studiomiljö med flera fasta 
kameror som man skiftade mellan. Man använde också bildövergångsef-
fekter. Candyland TV står ut tekniskt eftersom det förekommer tekniska 
missar som till exempel att färgåtergivningen ibland är ostadig. Dess inne-
hållsorienterade stildrag är tämligen konkret och kopplar till det faktum 
att det är en direktsändning. Det som händer framför kameran är detsam-
ma som går ut genom TV-skärmen. Det är en väldigt social sändning: 
Mycket folk, programledare, presentatörer och moderatorer bjuder in pu-
blik och tittare. De kontextuellt orienterade stildrag som finns är vad som 
delas med mainstream studio-TV men mer ”hemgjord” (i likhet med 
PTTV), och varieté-artad. 

Vinjetter 
Ett område där televisionerna får möjlighet att hävda sin identitet och visar 
särprägel, är genom vinjetten. Det är faktiskt någonting som förenar de tre 
exemplen, att de alla inleds med någon form av vinjett. CAC TV inleddes 
med olika vinjetter, ofta baserade på digital grafik. Ett exempel på en så-
dan vinjett är följande: 

En simpel animation där ett svartvitt porträtt föreställande Picasso framträ-
der i tv-bildens vänstra halva. Bakgrunden är svart. Ur det nedre högra hör-
net reses en typ av stiliserad parabolantenn som är riktad mot Picasso. Från 
antennen glider texten SMC TV till Picasso-bilden, som en projektil. Då tex-
ten når Picasso börjar porträttet skaka, en röd droppe faller från Picasso och 
försvinner i TV-bildens nedre kant. Picassos ansikte ersätts av Andy War-
hols porträtt som genomgår samma procedur för att sedan ersättas av ett 
porträtt föreställande Salvador Dali. Då Dalis porträtt träffats av texten och 
en röd droppe utgjutits försvinner det liksom antennen. Mot den svarta 
bakgrunden framträder texten SMC TV i rött, röda droppar faller från den 
(transkribering av avsnitt från februari 2007). 
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En första betydelse av denna vinjett föreslår att TV-mediet dödar konsten. 
Antennen som omisskännligt representerar TV-tekniken och den röda 
droppen som knappast kan stå för något annat än blod, i synnerhet som 
källan till blodsdroppen försvinner i samband med utgjutelsen. Också den 
rörliga textens likhet med en projektil sammanbinder animationen med den 
tidiga masskommunikationsforskningens ”magic bullet”-modell för att 
förklara hur massmediernas budskap nådde en mottagare. Är det kanske 
den enkelriktade masskommunikationen som dödar konstnärerna? Kanske 
svaret ligger hos konstnärerna själva? Det råder ingen tvekan om att Picas-
so, Warhol och Dali tillhör 1900-talets konstnärliga ikoner, och är repre-
sentanter för ett högmodernistiskt konstnärsideal. Som sådana är de också 
tacksamma måltavlor. Är CAC TV teknikens sätt att likvidera 1900-talets 
ikoner för att istället uppträda som något eget, allsmäktigt och blodsdry-
pande? Ingen verklig förändring är tänkbar utan offer, utan blodsutgjutel-
se. Konsten är offret, televisionen är förövaren och hos CAC TV samman-
förs de båda. Samtidigt är animationen närmast naivistiskt utformad och 
det gör att ”blodsutgjutelsen” snarare framstår som humoristisk än allvar-
lig. 

Good TV:s vinjett höll en minimalistisk stil: texten ”Good TV” skrivs i 
vitt mot en svart bakgrund. Texten skrivs två gånger: Först med versaler 
och sedan, under, med gemener. Det avslutas med en ”smiley”. Texten ser 
ut att skrivas för hand i ett bildbehandlingsprogram och är ojämn, kantig 
och spretig. En röst läser ”Good TV”, med svenskt uttal på ”TV”. Vinjet-
ten är minimalistisk och naivistisk, långt från den televisualitet som be-
skrivs i Caldwell (1995). Det är en vinjett som tycks undfly förskönande 
tendenser, den saknar harmoni och symmetri. Den ser ut att vara tillkom-
men av en slump men är i själva verket komponerad av konstnären Karl 
Holmqvist. 

Fig. 1: Vinjett för Good TV. 
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Vinjetten ser annars ut som om den kunde ha varit ritad av ett barn och 
denna naivistiska stil bryter av mot det allvar som utmärker mycket av 
Good TV-projektet. Vinjetten utstrålar en ovilja mot försköning och un-
derstryker det ”konstruerade” i TV-upplevelsen. Det här är en vinjett som 
skapas framför våra ögon, den kommer inte ur televisionens eget univer-
sum. Den är tillfällig och ofärdig, och det flinande ansiktet som ritas till på 
slutet ger det hela en karaktär av obetydligt klotter. 

Candyland TV har en vinjett som inleder varje sekvens i den digitala 
versionen (dvs. där varje ”program” ligger uppe på nätet). Vinjetten anty-
der där också ett leende ansikte, vilket understryker ett mått av naivitet. 

Fig. 2: Vinjett för Candyland TV. 

Sara Brinch (2003) har i artikeln ”Anslagets blikkfang” diskuterat vinjetter 
i norsk television med hjälp av semiotiska och retoriska begrepp. Med 
hänvisning till begreppet paratext (Genette 1997, jfr Gray 2009) menar 
hon att vinjettens funktion inte bara är att markera programmets början 
utan också att utgöra ett anslag som tematiskt förbereder tittaren på vad 
hon har att vänta av programmet. Vidare identifierar Brinch två typer av 
vinjetter: Vinjett som ornament och vinjett som relief. Ornament brukar 
innehålla abstrakta, stiliserade motiv som i sådana vinjetter som bygger på 
digital grafik. Med relief avses vinjetter som består av sekvenser av scener, 
ibland sammanlänkade genom ett monokromt filter. 

De vinjetter som förekommer i mitt material faller under vad Brinch kal-
lar ornament: De utgör grafiska anslag som markerar programmets början, 
utan att delge särskilt mycket om vad tittaren har att vänta sig. Gemensamt 
har de en lätt naiv stil som kontrasterar mot mer visuellt avancerade, tele-
visuella (jfr Caldwell 1995) vinjetter som förekommer i mainstream-
televisionen. 
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Candyland TV: Kitsch-TV 
När John Caldwell (1995) beskriver hur de alternativa televisionerna i USA 
anammat en icke-estetik i televisualitetens tidsålder lyfter han fram Paper 
Tiger Television som exempel. Denna public access-show utmärkte sig 
redan vid starten i slutet på 1970-talet genom sin handmålade studiodekor 
vilken hade som syfte att ge ett tillgängligt och lekfullt gör-det-själv-
intryck. Istället för grafik använde man till exempel handmålade skyltar i 
utmärkande färger som hölls upp framför kameran (se Halleck 1984). 
Detta tilltag går igen i Candyland TV:s studiointeriör som består av olika 
backdrops som är handmålade (se fig. 3). 

Fig. 3: Handmålad studiointeriör i Candyland TV. 

Förutom denna tämligen primitiva studiointeriör använde man sig flitigt av 
olika ”transitions”, ett slags redigeringseffekter som används vid bildöver-
gångar (t.ex. att bilden blir en boll som studsar bort och lämnar plats åt 
nästa klipp). I instruktiv litteratur om TV-komposition förordas sparsam-
het i användandet av de mer spektakulära visuella effekterna vid bildöver-
gångar: ”the great number of these effects and their availability often hin-
der their real value as aesthetic agents in television composition” (Metalli-
nos 1997: 277) och de som används i Candyland TV (se fig. 4) förekom-
mer knappast i professionell television, åtminstone inte i program som 
riktar sig till en vuxen publik. 
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Fig. 4: Visuellt kitsch i Candyland TV. 

Det går att tolka Candyland TV:s användning av spektakulära transition-
effekter som en strategi där effekternas kitschvärde bidrar till att förstärka 
den lekfullhet och amatörmässighet som sändningen anspelar på (och som 
kontrasterar mot de mer allvarliga inslagen som diskuterar videokonst och 
mediepolitik). Om mainstream-televisionens konventionella stil är återhåll-
sam så bryter Candyland TV genom att överdriva. Överhuvudtaget verkar 
det som om överdriften är ett av Candyland TV:s främsta stilistiska verk-
tyg: en överdriven hallåa, en överdriven trevlighet, ett överdrivet pirat-tema 
(en del hade klätt ut sig till sjörövare). Ett sätt att beskriva denna använd-
ning och hållning är kanske ”camp”, en numer ganska utbrett använd 
term36 som avser en typ av ”sensibilitet” att uppskatta sådant som i en 
konventionell estetisk förståelse avskrivs som ”kitsch” (Sontag 1964).37 

Andra grafiska element 
Den av de undersökta televisionerna som främst utmärker sig stilistiskt, i 
betydelsen att ha en hög ”igenkänningsfaktor”, är CAC TV. Detta kan 
möjligtvis förklaras av att den sändes i en kommersiell TV-kanal, ett om-
råde där programidentitet och ”branding” är vanligt förekommande.38 
CAC TV hade en slogan, ett antal loggor och några olika vinjetter. Man 
hade också ett MySpace-konto. 
 

 

                                                      
36 För en översikt över ”camp”-fenomenets spridning i samtida populärkultur, se 
t.ex. Shugart & Waggoner (2008). 
37 Ytreberg (2002) har visat hur en ”campig sensibilitet” var ett framträdande ele-
ment av experimentell TV-underhållning i norsk public service på 1990-talet (Ytre-
berg 2002) och man kan jämföra med svenska exempel från samma tid (Koskinen 
1995). 
38 Forsman (2011) har, i en studie över kommersiell radio, diskuterat produktionen 
av ”varumärket” som en viktig produkt vid sidan av utbudet och ”publikvaran”. 
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Fig. 5: Reklamaffisch för CAC TV (bilden hämtad från CAC TV:s hemsida). 

CAC TV använde sig på flera ställen, framförallt i vinjetter och annonser, 
av det uppochnedvända TV-tornet (se fig. 5, men också mellan orden ”fi-
nal” och ”episode” i fig. 11). TV-tornet i Vilnius är ett objekt med en spe-
cifik historisk betydelse eftersom det 1991 var skådeplats för en blodig 
sammandrabbning mellan demonstranter och Röda armén som krävde 
fjorton dödsoffer (Ingvoldstad 2006). Men det är inte dessa historiska im-
plikationer som är den huvudsakliga betydelsen av avbildningen av tornet. 
Att vända det uppochned är ett enkelt sätt att visa att den här televisionen 
kommer från ett annat håll och med ett annat perspektiv och att vad tittare 
kan förvänta sig är ett program som vänt allt över ända. Men det är också 
en bild som har viss likhet med 1920-talets avantgardistiska fotomontage 
(t.ex. den ryska konstruktivismen hos Aleksandr Rodchenko). 

Form 
I citatet från Good TV-medlemmen som inledde detta kapitel förekommer 
inte bara påståendet att estetiken är politisk utan också att ”formen” är 
politisk. Möjligtvis är innebörden av de två orden i det sammanhanget 
synonyma, att de understryker att man har ett visst uttryckssätt som har 
politiska (eller kritiska) implikationer. 

Förhållandet mellan innehåll och form är ett klassiskt tema inom konst- 
och estetisk teori, där formalismens betydelse tilltog historiskt i och med 
att modernismen frångick det mimetiska paradigmet i konsten. En estetisk 
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kritik av televisionen och främjandet av en estetisk attityd innebär att fo-
kus skiftar från innehåll till att också ta hänsyn till formens betydelse för 
vad som förmedlas. Detta fokus kan ha två uppgifter, dels kan det syfta till 
att uppmärksamma konventionella former, en formalistisk regim (liknande 
Peter Watkins idé om monoform), och dels kan det vara ett sätt att försöka 
överskrida dessa former. Valet av formbegreppet är föranlett av att det på 
olika sätt återkommit i materialet (som i ovannämnda intervjucitat). Möj-
ligtvis har detta sin grund i att dessa televisioner gjorts av konstnärer och 
att konstnärer generellt är vana vid att tala i termer av form. I materialet är 
det främst Good TV som diskuterar television i termer av form, och hos 
dess medlemmar upplevs den formella aspekten på televisionen som ett 
intressant område där de kan lämna ett bidrag. 

LLC: så fort vi insåg att vi kunde göra det här på tv så… ganska klassiskt 
tänkande som konstnär att du kommer till ett nytt rum och så förhåller du 
dig till rummet liksom, att visst man kan ju visa saker som folk har gjort 
och bara visa upp det i TV och det kan ju vara spännande för att många 
verk bryter de här formerna som finns på TV, att de visar tystnader och 
långa stillbilder och sånt där eh men sen var ju nästa steg: ”ok vi har ju till-
gång till den här TV:n och hur jobbar man i TV?” alltså det är ju egentligen, 
ett nytt format, ett nytt rum att förhålla sig till (intervju 20080219). 

En nyckelmening i citatet är att många verk bryter mot televisionens for-
mer genom att visa tystnader och långa stillbilder. Det säger något både 
om föreställningen om vilken som är televisionens gynnade form och på 
vilket sätt man kan bryta mot denna form, och den syn på TV som infor-
manten ger ligger nära Altheide & Snows (1979) beskrivning av televisio-
nens ”grammatik”. Det finns en antydan till formalistisk kritik i citatet, 
antagandet om att tystnader och långa stillbilder skulle innebära ett brott 
mot formen, vilket i sig är ett formbrott som utforskades i 1960-talets 
”motfilm” (jfr Wollen 1982) men också Guy Debords tidiga filmer som 
inte bara ämnade skildra situationer utan också att skapa dem (genom att 
t.ex. visa 24 minuters mörker) (jfr Ford 2005: 25). Mot bakgrund av detta 
är det intressant att se hur det samtidigt finns en motvilja hos Good TV att 
låta projektet slå över i ren formalism: 

MM: Just med Good TV handlar det självklart om formen, format, det blir 
ju automatisk en fråga om vad man kan göra med… Det är inget självän-
damål utan vi försöker inte fastna i formella experiment utan frågor som be-
rör på flera sätt, så har jag dragit mig mer och mer åt frågor om demokrati 
och det offentliga rummets rättigheter men att man kan tillåta sig en mer 
komplex berättelse kring de sakerna och kanske inte så självklar heller all-
tid, utan inom vetenskap finns det ett sätt att prata kring de frågorna och 
inom politiken finns det ett sätt och diskutera det och jag har väl intresserat 
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mig för frågor som handlar om mänskliga rättigheter i grunden men hur 
man kan komplicera genom representation (intervju 20071012). 

Ett inslag i Good TV:s sändningar som illustrerar utsagorna i citaten ovan 
är ”Katunayake Free Trade Zone”, en film av konstnären Jesper Nordahl 
som visades i Good TV 2006. Filmen som är 22 minuter lång består av 
bilder från en demonstration, som enligt bildtexter äger rum i Colombo, 
Sri Lanka. Filmen har ingen tydlig avsändare, ingen berättare som förank-
rar bilderna i ett sammanhang utan sättet som sekvenserna framträder på 
påminner om videoaktivism: Okommenterade bilder av demonstrationer 
(jfr Richardson 2006). Kanske är just denna film ett exempel på vad in-
formanten ovan beskriver som ”komplicera genom representation”. Bristen 
på ett förankrande och förklarande narrativ lämnar åt tittaren att söka 
efter ledtrådar i videomaterialet: Vilka är det som demonstrerar? Varför 
demonstrerar de? Och ledtrådarna fås bara genom att lyssna till vad de-
monstranterna själva har att berätta. 

Det är detta överflöd av information men underskott på mening som gör 
att programmet avviker från en framställningsform som mer effektivt be-
rättar en historia, med en viss bakgrund, ett visst perspektiv och en viss 
logik. Med Jonsson (2010) kan man säga att detta inslag präglas av en 
”närvarokultur” till skillnad från den ”subjektskultur” som han menar 
dominerar mainstream-mediernas rapportering från världens skeenden 
(Jonsson 2010: 114 ff.). Distinktionen mellan närvaro- och subjektskultur 
hämtas från den tyske kritikern Hans-Ulrich Gumbrecht och handlar fram-
förallt om hur västvärlden förhåller sig till resten av världen. Nordahls film 
om demonstrationerna blir till en dokumentation som inte bevakar histori-
en från en åskådarplats utan som är ”knuten till den konkreta mänskliga 
erfarenheten” (Jonsson 2010: 115). Visserligen finns det någon bakom 
kameran och ett ideologiskt färgat urval har redan ägt rum. Men effekten 
av den tystnad som omger dokumentationen, samt det faktum att skeendet 
framställs i en bruten kronologi, är en betydligt mer ”öppen” text än vad 
man kan vänta av ett journalistiskt reportage. 

I formuleringen att ”komplicera genom representation” finns också nå-
got som påminner om Screen-teorins kritik av realismen som representa-
tionsform. Även om det i det här fallet inte handlar om att bryta med en 
generisk form (som realism) så tycks den underliggande föreställningen 
vara att en alternativ text kan förmå tittare att ifrågasätta sin alldagliga 
förståelse av världen genom att bryta mot vissa konventioner i återgivning-
en av verkligheten. En sammanfattning av Screen-teorin ger följande be-
skrivning: 
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The progressive alternative would be a text that challenges viewers by ques-
tioning their common-sense views of the world, and, Screen theory argues, 
this can be done only by breaking the conventional patterns of representa-
tion – by breaking with the dominant conventions of realism (Turner 2005: 
87). 

Den textdeterminism som Screen-teorin gav uttryck för under 1970-talet 
återfinns till viss del i den alternativa televisionens estetiska kritik. Detta 
syns till exempel i de fall där televisionen försöker överskrida sin konven-
tionella form i syfte att utvecklas som konstform. Det finns dock en risk 
med att tillskriva texten alltför stor agens vad beträffar konstruktionen av 
en tittare som slår över i textuell determinism. Enligt Screen-teori är det 
uteslutande texten som konstruerar en tittare, en tittarposition, eller sub-
jekt och därför blir textens formalistiska uttryck extremt viktigt. Då den så 
kallade Screen-debatten39 pågick var en central fråga huruvida oppositio-
nella tolkningar var möjliga. 

Här framträder en textteoretisk konflikt mellan den determinism som 
företräddes av Screen-teorin och den betydligt mer sociologiska tolknings-
lära som bland annat utgick från Stuart Halls encoding/decoding-artikel 
(Hall 1980a).40 Konflikten blir tydlig i mötet mellan ett ”konstnärligt” 
verk och massmediet TV där konstteorin tycks utgå från att verket har en 
sorts ”agens” och sätter upp villkoren för sin betraktare, medan massme-
dieforskningen förlitat sig på berättelser om den aktiva publiken. En möjlig 
medelväg för att uttala sig om relationen mellan en text och dess förvänta-
de läsare är att anlägga ett receptionsestetiskt perspektiv. Edin (2000) be-
skriver det receptionsestetiska perspektivet som:  

Även om den receptionsestetiska analysen inte säger något om hur publiken 
i varje konkret fall faktiskt uppfattar en text eller reagerar på det av texten 
konstruerade tilltalet, är det grundläggande antagandet att förståelsen på 
olika sätt är styrd av de narrativa strukturer, koder och tilltal som texten 
själv ger uttryck för (Edin 2000: 44). 

Ett receptionsestetiskt angreppssätt lyfter fram tilltal och tilltalsformer som 
ett sätt att analysera hur texten försöker konstruera en implicit eller ideal 
tittare. 

                                                      
39 Detta avser den debatt om ideologi-begreppet som fördes mellan företrädare för 
Birminghamskolan, främst Stuart Hall (1980b) och David Morley (1980) och skri-
benter förknippade med Screen. Se Turner (2005: 85 ff.) och Scannell (2007: 220 
ff.) för sammanfattningar. 
40 Konflikten kan också beskrivas i termer av antiessentialism och receptionsforsk-
ning som i Fetveit (2001). 
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Tilltalsformer 
Om exemplet med ”Katunayake Free Trade Zone” ovan uttrycker hur 
avsaknaden av ett tilltal blir till en form som öppnar för ett estetiskt för-
hållningssätt, hur ser då de alternativa televisionernas tilltalsformer ut där 
det finns ett sådant? Det går att finna skillnader mellan de tre exemplen 
där Good TV knappast har något direkt tilltal alls, medan CAC TV och 
Candyland TV arbetar med artikulerade direkta tilltal. Både avsaknaden av 
och användningen av ett publiktilltal är betydelsebärande. Televisionens 
tilltal, dess sätt att konstruera ett ”vi”, en publik i form av medborgare, 
målgrupper eller konsumenter, skulle kunna tas för ett uttryck för televi-
sionens auktoritet och då blir Good TV:s avsaknad av tilltal ett grepp för 
att frånsäga mediet auktoriteten och istället lämna över åt åskådarna mer 
av tolkningsmakt. 

John Corner (1995) föreslår tilltalet som en möjlig ingång till att förstå 
televisionens form. Som massmedium är den gynnade formen för tilltal det 
”Broadcasting-tilltal” som utvecklats under de ca 60 år som televisionen 
varit en del av modernt vardagsliv. Det finns en omfattande litteratur om 
språk och tilltal i massmedierna (t.ex. Larsen 1974; Carlsson 1989; Scan-
nell 1990; Edin 2000; Ekström 2008) och jag kommer bara att göra ensta-
ka nedslag i denna litteratur för att diskutera tilltalsformer hos de alterna-
tiva televisionerna i mitt material. En viktig utgångspunkt för att förstå 
massmediernas tilltal är, som Paddy Scannell framhåller, att alla program i 
massmedierna har en ”publikorienterad intentionalitet”, allt som sägs i 
radio eller TV är motiverat och att ”all broadcast output is, knowingly and 
wittingly public. That is, it is a self-conscious, self-reflexive performance 
produced for audiences who are situated elsewhere” (Scannell 1990: 11). 
Anna Edin (2000) har studerat hur tilltalsformer sett ut i svensk public 
service-TV utifrån bland annat ett receptionsestetiskt perspektiv där tillta-
let modellerar en föreställd, implicit publik genom sitt tilltalsmodus (också 
Eco 1989). Tilltalsmodus handlar om hur texten upprättar en relation med 
en förmodad tittare och detta sker inte enbart genom språkliga tecken utan 
inbegriper också blickar, ickeverbala och visuella element. En grundläg-
gande distinktion är den mellan direkt och indirekt tilltal. Det direkta till-
talet är kännetecknande för broadcasting-medierna där publikens närvaro 
erkänns av den som talar. Ett indirekt tilltal är mer förknippat med narra-
tiva genrer, ofta fiktion, där ett händelseförlopp utspelas till synes obero-
ende av att en publik tittar (Nichols 1981: 182). 

Candyland TV:s ”hallåa” spelas av en skådespelerska som med överdri-
ven entusiasm och expressiv mimik annonserar varje inslag inför en blålila 
skärm på vilken texten ”HALLÅ” står skrivet på flera ställen, ibland i 
pratbubblor, ibland med utropstecken. Detta överflöd av hälsningsfraser 
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och påannonser bygger upp ett ironiskt överdrivet tilltal, vilket också för-
stärks av att programpresentatören blir alltmer berusad under kvällens 
gång (enligt informant PO var det fråga om skickligt skådespeleri). Hela 
sändningen inleds med att hallåan hälsar tittarna välkomna (se fig. 6). 
 

Hjärtligt välkomna alla TV-tittare till 
Candy TV. Det är första gången någon-
sin som vi sänder detta i Sverige: Pirat 
TV. Vi tänker börja nu. Och vårt första 
inslag är från studion. Vi har tre perso-
ner, vi har Fredrik Ceson, Karin Grön-
lund och Marie Grönlund som kommer 
att diskutera, prata lite, visa filmer och 
svara på era frågor: Video NU. 

 

Fig. 6: Välkomsthälsning i Candyland TV. 

Lägg märke till den handmålade kulissen som påminner om de kulisser 
som kännetecknade Paper Tiger Television (jfr Halleck 1984). Det över-
drivna tilltalet förstärks av programpresentatörens klädsel och frisyr som 
båda för tankarna till 1960-talet och den era då televisionen etablerade sig 
som centralt massmedium. Dock skiljer sig hennes framtoning från det 
tilltal från 1960-talets svenska television som Edin studerat, där en pro-
gramövergång från 1966 beskrivs på följande sätt ”Det är knappast med 
inställsam öppenhet som tittarna adresseras” (Edin 2000: 87). Candyland 
TV-hallåans placering i rutan är också anmärkningsvärd eftersom den 
avviker från den ”tredjedelsregel” som föreskriver att det viktigaste objek-
tet i en bild placeras inte i mitten av bilden utan på en tredjedels avstånd 
från ramen. Denna princip kan sägas råda som estetisk norm i bildkompo-
sition, och återfinns även i televisionens kompositioner (jfr Selby & Cow-
dery 1995: 56). Den centrerade programpresentatören är något som snara-
re förekommer i statstelevisionens kommunikéuppläsare i totalitära sam-
hällen (jämför t.ex. med nyhetsinslag från Nordkorea). 

Ett annat exempel är inslaget ”Nyheter” där en mycket entusiastisk ny-
hetsuppläsare redogör för fall av sexuellt ofredande, flyktingöden, naturka-
tastrofer och klimatförändringar med överdriven glädje. Kontrasten mellan 
framförande och innehåll framkallar en satirisk effekt, ett grepp som även 
förekommer i mer mainstream TV-underhållning som amerikanska The 
Daily Show (se t.ex. Jones 2007). 
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Utrikes: Den spanska kustbevakningen 
har stoppat en båt med illegala afri-
kanska flyktingar som var på väg till 
Kanarieöarna. Färden är ofta farlig och 
flera tusen uppskattas ha dött på vägen. 

 
 

Fig. 7: ”Nyheter” i Candyland TV. 

Om Candyland TV kan sägas problematisera televisionens tilltal genom att 
överdriva det och spela på kontraster mellan det formella och det upp-
sluppna, finner man hos CAC TV uttryck för ett slags ambivalent, eller 
tvetydigt tilltal, som underminerar relationen mellan texten och dess till-
tänkta tittare. 

CAC TV: Att adressera en sovande publik 
Ett av CAC TV:s program har titeln ”For a sleeping audience”. Denna 
episod inleds med att en text passerar över TV-skärmen: 

A DREAM ABOUT A TELEVISION PROGRAM broadcast for the sleeping 
audience 

Avsnittet är till stor del filmat i skogar, parker och bilar. Det är inspelat i 
Vilnius och i London och det är en hel del människor inblandade i pro-
grammet men vi får ingen riktig förklaring till varför det vänder sig till en 
sovande publik. Inte heller framgår det på vilket sätt ett program riktat till 
en sovande publik skiljer sig från program som vänder sig till en vaken. 
Det finns en absurd självmotsägelse i att vända sig till en sovande publik 
eftersom denna inte kan se eller höra vad som pågår, medan vi som är 
vakna och tittar gör så i form av tjuvtittare. Kanske handlar det om ett 
program för de tittare som somnat framför TV:n? Eller så kan det ha en 
metaforisk innebörd och att programmets uppgift är att väcka åskådaren 
ur sin passivitet? Det kan också ansluta till en funktion hos televisionen 
som Anna McCarthey (2003) tar upp i Ambient Television som ett slags 
allestädes närvarande men lågmält bakgrundsmedium. 

Rubriken ”A dream about a television program” öppnar, möjligen oav-
siktligt, för en psykoanalytisk förståelse av televisionens ”drömkaraktär”, 
(t.ex. Wood 1976/1981). Televisionen föreslås där fylla en liknande funk-
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tion för samhället som drömmen för individen: de har båda en visuell ka-
raktär; de är symboliska; de innehåller en hög grad av önskeuppfyllelse; de 
innehåller mycket som tycks osammanhängande och trivialt; de har mycket 
”starkt” innehåll, som ofta glöms fort; och de bygger på material från när-
liggande upplevelser (Wood 1976/1981: 59 ff.). Det finns också en motsatt 
syn som menar att TV är omvänd psykoanalys (Adorno 1954). Intresset 
för psykoanalys finns uttalat hos CAC TV och i en tidningsintervju säger 
Raimundas Malasauskas: 

I am sure if Sigmund Freud had lived in the second half of the 20th century 
he would have had his own TV show. […] The ratings for his show would 
have been higher than for those presented by Adorno or Aristotle! I think 
Freudian psychoanalysis has become part of the fabric of television. Every-
body is a psychoanalyst these days and, as we stated in our first manifesto, 
‘everybody is a TV producer’ (Schuster 2007). 

Så om en tolkning av drömtematiken är den psykoanalytiska, finns det 
också en annan, vad man skulle kunna kalla drömkitsch-tolkningen med 
koppling till Walter Benjamin och 1900-talets kulturkritik. I viss bemärkel-
se kan man hävda att avsnittet tar oss med till platser som befinner sig i 
gränslandet mellan dröm och kitsch (se fig. 8): Den första anhalten är den 
smått bisarra GRUTO Park i Vilnius. Det är en park som hyser en samling 
statyer från sovjettiden, det är en sorts temapark hängiven åt Sovjetmemo-
rabilia och monument ur det förflutna. GRUTO Park ger uttryck för varu-
fieringen av Litauens (liksom andra postsovjetiska länder) kommunistiska 
bakgrund, en varufiering som omvandlar historien till kitsch, eller ersätter 
historien med dess simulacra. Vid sitt besök i parken kommenterar teamet 
statyerna (”Look, it’s Marlon Brando”) och samtalar med personal och 
besökare. 

Efter GRUTO Park följer några scener från en shoppinggalleria som he-
ter MEGA. Med de pompösa socialistiska bysterna i färskt minne blir 
shoppingcentrets interiör en sorts eko. Det kommenteras kort av en av 
CAC TV:s medlemmar: ”What is the difference?”. Drömmar är drömmar 
och drömvärldar är drömvärldar om de så är socialistiska eller kapitalistis-
ka. På ett kanske oavsiktligt sätt blir denna korta sekvens en gestaltning av 
ett tema som Susan Buck-Morss (2000) behandlar i boken Dreamworlds 
and Catastrophe. Där ställs 1900-talets två stora utopier, den amerikanska 
och den sovjetiska, bredvid varandra för en analys av de drömvärldar och 
den masskultur som de båda supermakterna producerade. Precis som i 
övergången mellan GRUTO Park och MEGA lämnar Buck-Morss analys 
ett intryck av slående likheter mellan de båda, ideologiskt motsatta, par-
terna. 
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Fig. 8: GRUTO Park och MEGA i ”For a Sleeping Audience”. 

Kopplingen till historien återkommer i en scen som visar en liten skylt med 
texten ”Perestroika” (se fig. 9). Skylten står halvt skymd av växter och ser 
ut som om den skulle ange namnet på någon växt i en botanisk trädgård. 
Kring skylten förs följande samtal mellan en man och en kvinna (på litau-
iska men översatt genom undertexter). De är inte i bild utan kameran visar 
skylten: 
 

He is the most interesting politician for 
me in the XX century 

He has changed so many things, right? 

Has ruined the whole USSR… 

If not Perestroika, you would not be 
here 

Of course I would not be here. Neither 
would you. 

And there would be no CAC TV. 

   

I like the drawing on his forehead 

I think we have a new era now. 

Because, you see, Perestroika has alrea-
dy hidden away. 

We already have some new period 

It just hasn’t grown up yet. 

 

Fig. 9: Ambivalent tilltal i ”For a Sleeping Audience”. 

Det är oklart om denna diskussion är ämnad för oss som tittar eller om det 
är ett genuint samtal som pågår. Eftersom de som talar inte är synliga läm-
nas publiken i ovisshet hur det som sägs ska tolkas. Då den första rösten 
säger: ”If not Perestroika, you would not be here”, är det publiken som 
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inte skulle vara här eller är det kvinnan vars röst vi just hört eller är det 
allihop? 

I en annan sekvens, filmad i Regent’s Park i London, uppehåller sig ka-
meran vid en grupp människor som matar ankor vid en damm. Även här 
utspelas ett märkligt samtal mellan två röster utanför bild (se fig. 10). 
 

Kvinna: Look Raimis, black swans 

 

Man: Look, as if they are feeding the 
animals. 

But they are only throwing food 

Because they see something moving. 

Like you, you watch TV only 

Because you have those formal 

Little images moving there. 

And hello, Pigeons! Why don’t 

Pigeons have their own TV?

Because for them it is enough if 

Somebody like you 

Gives them crumbles. 

Yes everything is being commented 

Everything is being watched… 

 

Fig. 10: Ambivalent tilltal i ”For a Sleeping Audience”. 

Detta utfall är besynnerligt och återigen är det oklart till vem den manliga 
rösten vänder sig. Är det till oss som tittar, det vill säga (den sovande) pu-
bliken? Är det gruppen av människor som blir filmade utan att veta om det 
(som kastar brödsmulor åt fåglarna i dammen)? Eller är det någon form av 
metareflektion riktad mot kamerateamet? Men det som gör detta tilltal 
besynnerligt är att det, till skillnad mot vad Scannell beskriver, framstår 
som omotiverat, spontant och otydligt vem som är adressaten. Strategin 
tycks vara att öka tvetydigheten snarare än att reducera den, något som 
har förknippats med europeisk konstfilm (Bordwell 1985). 

Den avslutande formuleringen ”everything is being commen-
ted/everything is being watched…” kan agera som sammanfattning för 
televisionen eller samtida populärkultur över huvud taget där allt blir 
kommenterat, allt är till beskådan. Från webbens evigt förekommande 
kommentatorsrutor och bloggar, till debatten om övervakningssamhället: 
Allt betraktas, allt blir kommenterat. Kommentarerna är här inbyggda i 
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televisionens egna tilltal istället för att vara något som publiken fäller fram-
för skärmen. 

Medium 
Som förhoppningsvis framgått av analyserna av stil och form så förväntas 
publiken eller tittaren aktivt delta i att ”komplettera” innehållet hos dessa 
alternativa televisioner. Man skulle kunna säga att innehållet är svårtill-
gängligt i bemärkelsen att man som tittare inte har tillgång till ett etablerat 
kodsystem för att tolka detta innehåll. Ett annat sätt att beskriva det är att 
hävda att detta är en television där innehållet har en underordnad roll: 
Uppmärksamheten och intresset är istället riktat mot det medium som man 
verkar i. CAC TV och Good TV undviker att skapa ett innehåll och en 
berättelse vilket kan tolkas som ett sätt att ”skala av” televisionen och 
hitta fram till ett slags estetisk ”urform”.41 Genom en TV som inte handlar 
om något framträder televisionen som medium. CAC TV beskriver sig på 
flera ställen som ett innehållslöst program: 

Content of a program is making of a program (CAC TV:s hemsida, ned-
laddningsdatum 20070319) 

I en intervju med curatorn för CAC TV, Raimundas, i konsttidskriften 
Frieze får man viss inblick i tanken om det innehållslösa TV-programmet 
(Raimundas representeras av initialerna RM): 

AS: In a way, CAC TV has a Seinfeld feel to it: it’s a show about nothing. 
Conversations about pants, eggs, dandelion-picking, the making of TV 
shows, life in and around the art world, UFOs… 

RM: You mean CAC TV is existentialist TV with a para-normal flair? Or 
do you mean it raises the question of whether it makes sense to raise ques-
tions? The first season of Curb Your Enthusiasm, by Seinfeld co-creator 
Larry David, were a definite source of excitement for us. It was a show that 
deconstructed nothing and Nothing at the same time (Schuster 2007). 

Ett program om ingenting, eller ett innehållslöst program, skulle kunna 
tjäna som underlag för en estetisk tillnärmelse av televisionen i enlighet 
med hur DiTommaso (2003) skiljer mellan en estetisk och en instrumentell 
syn på TV. För att anlägga en estetisk eller mediesensitiv blick krävs i nå-
gon mån att betraktaren bortser från betydelser hos det innehåll som för-

                                                      
41 Detta sluter an till ett av de tidigaste försöken att närma sig en diskussion om 
televisionens mediespecifika särdrag: Marshall McLuhan’s (1964) distinktion mel-
lan ”heta” och ”svala” medier där TV tillskrevs ”svala” egenskaper eftersom det 
ansågs kräva ett stort aktivt deltagande från publikens sida (McLuhan 1964/1999: 
33 ff.). 
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medlas för att istället uppmärksamma medieringsprocessen. En sådan blick 
har mer gemensamt med konstteoretiska diskussioner42 än de är grundade i 
en problemställnig inom medie- och kommunikationsvetenskap, även om 
det finns ett intresse för den typen av medieestetiska frågeställningar 
(Hausken 2009). 

I de exempel som det refereras till i citatet (Seinfeld och Curb Your 
Enthusiasm) tjänade den förmodade eller påstådda avsaknaden av innehåll 
till att rollfigurernas karaktärer kunde framträda i enlighet med situations-
komedigenrens konventioner: Komiken uppstår då de av publiken kända 
karaktärerna reagerar på en situation som uppstår. CAC TV är inte lika 
narrativt drivet som de exemplen. Inte heller är det komik på samma sätt 
som Seinfeld eller Curb Your Enthusiasm. 

Hur bidrar det innehållslösa TV-programmet till en estetisk attityd? 
Både CAC TV och Good TV lämnar väldigt få ledtrådar till hur deras pro-
gram ska tolkas och uppfattas. Viss information om programmen publice-
rades på deras hemsidor men det förekom ingen introduktion eller förklar-
ing i det program som sändes, vilket innebär att alla element i texten fram-
står som lika betydelsefulla. Det blir därmed tydligt hur rik på information 
den televisuella texten är (och följaktligen vilken ansträngning som finns 
inbyggd i konventionell television för att begränsa detta överflöd av me-
ning). 

Jag vill mena att man genom att framställa sig som ett innehållslöst TV-
program träffar vissa grundläggande egenskaper för en estetisk attityd i 
förhållande till mediet. Det riktar fokus mot det visuella och mot den 
komplexa meningsstruktur som gör televisionen vardaglig och familjär. 
Denna meningsstruktur brukar med Raymond Williams’ (1974) vokabulär 
benämnas som televisionens flödeskaraktär och det finns exempel i materi-
alet på hur man problematiserar sitt förhållande till detta flöde. 

Imitation av television 
Samtliga talevisioner i materialet erbjuder i någon form imitation av televi-
sion, inte bara av enskilda programtyper, utan av vad man kunde kalla 
mediets särdrag eller specifika uttrycksformer. Ett sätt som detta görs på är 
genom att anspela på televisionens flödeskaraktär. Williams’ flödesmetafor 
kom tidigt att bli en stark och välanvänd bild för att beskriva upplevelsen 
av television (Gripsrud 1999; Buonanno 2008). Candyland TV:s sänd-
ningstablå är en imitation som vittnar om en föreställning om televisionen 
som medium: För att bli TV skapar de sitt eget flöde. För det första kan 

                                                      
42 Jfr debatten om mediespecificitet och det s.k. ”post-mediala tillståndet” inom 
konstvetenskap (Greenberg 1940/2000; Krauss 2000). 
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man konstatera att trots att hela sändningen ägde rum i samma lokal be-
slutade man sig för att dela upp sändningen i ett antal ”program” med 
egna rubriker, alltså, för att Candyland TV ska framstå som en TV-
sändning krävs att de sju timmar som man sänder delas upp på 31 pro-
gram. Det är dock uppenbart att dessa program blir kortare än TV-
program normalt är, de är en pastisch på TV-program snarare än ”fullvär-
diga” program. För det andra så ser man, vilket jag kommer att utveckla 
vidare i kapitel 6, att flera programpunkter anspelar på den konventionella 
televisionens genrer; barnprogram, matlagningsprogram, nyheter. Det som 
binder ihop hela sändningen är den ”hallåa” som introducerar varje inslag 
med en ”käck” påannons. 

Candyland TV strävar alltså efter att återspegla televisionens förmåga 
till sammanhållning, visserligen genom att använda en sorts pastisch på 
den typ av ”ansvarig flödesplanering” som kännetecknade Sveriges tidiga 
TV-sändningar med influenser från brittisk public service (Williams 1974: 
86 ff.; Edin 2000: 84 ff.). En television mer rotad i samtida, global medie-
kultur finner man hos CAC TV som använde sig av en slogan: ”Every pro-
gram is a pilot. Every program is the fina episode” (se fig. 11). 
 

Fig. 11: CAC TV:s slogan. Bilden är designad av konstnären Povilas Utovka och 
hämtad från CAC TV:s hemsida. 

Vad betyder denna slogan och hur kan man förstå den utifrån vad en me-
diumsensitiv teori om TV säger att TV är? Jag har i anslutning till diskus-
sionen om TV som ett genremedium påpekat att den seriella strukturen är 
viktig för hur TV-program framträder (de flesta programmen ingår i någon 
typ av serie, få program är ”unika” händelser). CAC TV är utan tvekan en 
serie, det är ett program som annonseras med titel (CAC TV) i tablån, där 
det återkommer på en given tid i en given kanal. Dess seriella karaktär är 
därmed befäst, i likhet med majoriteten av de program som ingår i tablån. 
Vad sloganen ovan vill göra är dock att störa det horisontella flödet, det 
vill säga den seriella karaktären hos det enskilda programmet. 

I TV-produktionssammanhang är pilotavsnitt ett vedertaget begrepp 
som avser ett första prov-avsnitt av en föreslagen TV-serie. Till skillnad 
från ett premiäravsnitt behöver piloten inte nödvändigtvis visas för en fak-
tisk TV-publik utan kan användas för att försöka sälja in en idé hos ett 
TV-bolag. Det finns något tillfälligt, ofärdigt över piloten och det är inte 
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ovanligt att ett program som köps av ett bolag skiljer sig från hur pilotav-
snittet såg ut. När CAC TV hävdar att varje program är ett pilotavsnitt så 
destabiliserar de den seriella strukturen hos ett återkommande program. 
Genom att kalla varje avsnitt pilotavsnitt så blir programmet skissartat och 
mer en idé än ett färdigt program. 

”The final episode” anspelar även den på något mer än bara det sista 
avsnittet. Snarare avses ett fenomen som framträtt i samtida internationell 
TV-kultur. Framförallt de amerikanska TV-serierna Seinfeld och Sopranos 
avslutades på ett sätt som blev till en form av ”händelse” som diskuterades 
av TV-kritiker, skribenter och bloggare med fokus på populärkultur. När 
CAC TV vill att varje avsnitt ska vara ett finalavsnitt så betyder det inte 
bara att just detta program inte kommer att visas igen utan man ansluter 
till ett vidare populärkulturellt fenomen: ”the final episode” som engagerar 
och skapar debatt. Utsändningen av en ”final episode” kan, som i fallet 
med Sopranos,43 eller Oprah Winfreys sista sändning våren 2011, liknas 
vid en mediehändelse (jfr Dayan & Katz 1992); den rymmer något av en 
högtidlighet där enskilda åskådare kan uppleva sig som del av en större 
publik som tillsammans bevittnar ett betydelsefullt ögonblick (även om 
denna typ av händelse saknar några av de centrala beståndsdelar som Da-
yan & Katz avkräver en mediehändelse som teoretiskt begrepp). 

Det CAC TV:s slogan vill skapa är de ögonblick då programmeringen 
överskrider den ”vardagliga” televisionen: i piloten då programmet existe-
rar som en idé eller skiss till ett program, ofullständig men med potential; 
och i finalen där TV-publiken blir vittne till en spektakulär upplösning av 
ett narrativ som kommit att bli ett betydelsefullt inslag i det kulturella 
landskapet. 

Man kan jämföra CAC TV:s slogan med en annan, hämtad från ett helt 
annat håll, men som också haft betydelse för en estetiskt orienterad diskus-
sion om television: Den amerikanska kabelkanalen HBO. Framförallt för-
knippad med sådana ”kvalitetsserier” som Sopranos och Six Feet Under 
proklamerade kanalen i början av 2000-talet: ”It’s not TV – It’s HBO”. 
HBO har ibland hyllats för att ha upphöjt televisionen till konst (jfr Ander-
son 2008) och denna upphöjelse har skett genom att ta avstånd från televi-
sionen. Detta är ett mycket intressant retoriskt grepp och säger ”det här är 
inte TV ni tittar på, det är ett verk”. Hos CAC TV fyller sloganen en mot-
satt funktion: ”Programmet ni avnjuter är inte ett verk, utan det är TV”. 

I likhet med CAC TV var Good TV strukturerat enligt ett horisontellt 
flöde där programmet återkom vid en given tidpunkt i en tablå. Utöver det 
fanns det nästan ingenting som band samman programmen. Det enda ge-

                                                      
43 För en mer utförlig diskussion av Sopranos’ finalavsnitt, se Lavery m.fl. (2011). 
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mensamma för sändningarna var vinjetten och det var en uttalad önskan 
hos Good TV att sända ett program som inte var en representation av 
konst och konstnärer. 

LA: Hur mycket mediekritik finns i ditt arbete med Good TV? 

LLC: Med Good TV, ehm, själva att driva kanalen som sådan är ju en me-
diekritik, det är ju, när vi började så fanns det ju program, konstprogram i 
TV, som alla lyckades väldigt dåligt på nåt sätt att förmedla vad konst kan 
vara, och om man jämför med litteratur så var det en väldigt enkel form 
som fungerade, men många konstprogram upplevde vi som totalt misslyck-
ade (intervju LLC 20080219). 

Misslyckandet som nämns i citatet bestod bland annat i att de konstpro-
gram som sändes i TV (SVT:s konstprogram Arty, sänt 2006-2007, nämns 
som sådant) använde sig av en programledare som skulle summera och 
förenkla och därmed tvinga in innehållet i ett tilltal som anpassats till ett 
övergripande TV-tilltal, med andra ord anpassa formen efter flödet. Detta 
kommer till uttryck i en intervju med en annan av Good TV:s konstnärer: 

MM: Det är jättekul att gå till Mats Hjelms vernissage på Brändström & 
Stene och se kreativa kanalsinstallationer och förstå att det finns andra sätt 
att se på bild och ljud men det är inte alla som har tillgång till det och där 
har ju tv ett ansvar att visa att vi, vårat sätt att göra tv på inte är det enda, 
men det gör de inte utan de gör Kobra och de gör Arty och när de gör Arty 
så gör de det på ett så jävla idiotiskt sätt att konsten bara paketeras inom ett 
tv-format som är ännu sämre. […] Man blir såhär: att varför gör ni tv-
program om konst om ni inte diskuterat formen för det? Om ni ändå an-
vänder en form som vilken annan då är det ju inget intressant att visa. (in-
tervju MM 200809). 

Genom att avstå från en sådan anpassning blir Good TV ett brott mot 
flödet. Det är visserligen vanskligt att dra för stora växlar av detta förmo-
dade brott eftersom den kanal som Good TV sände i (Öppna kanalen) i 
stor utsträckning är ett brott i sig självt, dess utformning, estetik och inne-
håll avviker från den professionella televisionens standard på ett ganska 
utmärkande sätt (både vad gäller ljud- och bildkvalitet, tilltal, narrativ 
etc.). 

Sammanfattande diskussion 
Den television som möter en tittare i fallen CAC TV, Good TV och Candy-
land TV är en television som utmärker sig stilistiskt och formmässigt. Vis-
serligen kan det vara svårt att påvisa eftersom det objekt som man förmo-
das avvika från (mainstream-televisionens vardagliga och konventionella 
flöde) svårligen låter sig beskrivas eller bestämmas. Silverstone (1994) på-
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pekar exempelvis hur denna vardaglighet gör att televisionen nästan ”för-
svinner” från medvetandet. Som jag skrev inledningsvis så har en alterna-
tiv, kritisk estetik många gånger handlat om att bryta in  i relationen mel-
lan (aktivt) skådespel och (passiv) åskådare och väcka ett medvetande. 

Inledningsvis berättade jag att jag var intresserad av vilka stilistiska och 
formmässiga drag man kunde finna hos de alternativa televisionerna. Jag 
gav exempel på hur grafik och vinjetter åstadkom ett naivt och kitschigt 
uttryck som genom att framstå som icke tillrättalagt och anspråkslöst ut-
gjorde en kritik av en mer tillrättalagd och visuell realism i televisionen. Jag 
gav också exempel på hur tilltalsformer i vissa fall överdrevs, i andra fall 
gjordes otydliga och på så sätt åstadkom en ambivalent text, öppen för 
flerfaldiga tolkningar av betydelser. Slutligen visade jag exempel på förhål-
lande och kommentarer till specifika drag hos televisionen såsom ”flöde” 
och hur detta öppnar för ett mediesensitivt betraktelsesätt. 

Intressant är också att notera hur dessa alternativa televisioner ansluter 
till tidigare uttryck för alternativa texter. Ett viktigt sådant tema är brottet: 
Mot förväntningar, konventionella former och etablerad smak. Som redan 
framhållits flera gånger bygger den samtida televisionen i hög grad på este-
tiska tekniker utvecklade i mellankrigstidens modernistiska avantgarde 
(Caldwell 1995; Butler 2010) och möjligheterna för att ett kritiskt alterna-
tiv ska framträda på massmediernas område ansetts som uttömda (t.ex. 
Baudrillard 1982/1986). Utan att föregripa analysen i kommande kapitel 
kan man säga att den typ av brottsestetik som 1900-talets estetiska avant-
garde utvecklade syftade till att väcka en kritisk fakultet hos den förmodat 
passiva åskådaren. Men i fallen med CAC TV och Candyland TV skulle 
man kunna säga att målet inte är att få en åskådare att genomskåda utan 
istället inta en ”campig” (Sontag 1964) inställning till den stiliserade och 
artificiella televisionen och att den uppmärksamhet som de alternativa 
televisionerna förmår väcka hos sin publik är det som DiTommaso (2003) 
beskrivit som ett estetiskt förhållningssätt. 

Om den mesta televisionen som möter oss kännetecknas av en instru-
mentell funktion (Di Tommaso 2003), att förmedla ett innehåll eller en 
berättelse, gör dessa alternativ medieringen och formen för detta berättan-
de till sitt objekt. Detta sker på olika sätt, CAC TV vill å ena sidan tona 
ned betydelsen av innehåll och göra ett program som inte handlar om nå-
got (annat än att det är ett TV-program), å andra sidan använder man en 
slogan vars syfte tycks vara att förhöja varje utsändning till ett evenemang. 
Inramningen ökar den förmodade tittarens uppmärksamhet men det inne-
håll som levereras är tämligen tomt varför uppmärksamheten riktas mot 
situationen och det medium som är själva förutsättningen för situationen 
(och kanske också synliggör förväntningarna på det). 
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Good TV är inte enhetligt eller konsekvent på samma sätt som CAC TV, 
åtminstone inte sett till det innehåll som utsänts. Men från intervjuerna 
kan man se en ambition att pröva mediets gestaltningsformer och utmana 
en normativ gestaltningsform. Bakom formuleringar som ”att komplicera 
genom representation” kan man ana ett försök till att överskrida det in-
strumentella förhållningssättet och åstadkomma en annan uppmärksamhet. 
Hos Good TV kläs inte denna uppmärksamhet i rent estetiska termer, det 
är inte formexperiment för dess egen skull utan där finns en bakomliggan-
de önskan att denna nya uppmärksamhet ska laddas med en politisk bety-
delse. 

Delar av den brottsestetik som diskuterats här kunde också förstås i 
termer av en kommunikationskritik – det brottet syftar till är ju att föränd-
ra rollerna i en kommunikativ situation, ofta att omvandla en medierad 
kvasiinteraktion (Thompson 1995/2002) till en mer förmodat ”genuin” 
relation. Nästa kapitel uppehåller sig vid detta tema. 
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KAPITEL 6 

Alternativ television som kommunikationskritik 
 
 
 
 
 
Vid sidan om en estetisk kritik genomför de alternativa televisionerna en 
kommunikationskritik av televisionen. Det kan kanske tyckas som en otyd-
lig distinktion: Estetiska upplevelser kommuniceras och kommunikation 
har en estetisk dimension. Men att underkasta televisionen en estetisk kri-
tik är någonting annat än att underkasta den en kommunikationskritik. 
Något tillspetsat kan man säga att i det förra ligger intresset på formerna 
för förmedlingen och i det senare på själva förmedlingsakten. Det finns en 
kommunikationsteori och en kommunikationskritik som de tre televisio-
nerna ansluter till, ett arv om man så vill, från föreställningar om massme-
dier och masskommunikation som har sin upprinnelse i 1960-talet. 

Guy Debord introducerade konceptet ”skådespelet”44 som ett samlande 
namn för den samtida konsumtionskapitalismen och det är ett begrepp 
som överlevde 1968 och envisades med att hålla ut genom debatten om 
postmodernism (Debord 1967/2002; Foster 1985; Home 1996; Ford 
2005). Idén om skådespelssamhället har beröringspunkter med föreställ-
ningar om ett postmodernt mediesamhälle och kritiken av skådespelet och 
kritiken av massmedierna sammanfaller hos till exempel Kellner (2003) 
och Baudrillard (1972/1981). Debords analys framträdde ursprungligen i 
en kontext där den åtföljdes av ett slags handlingsprogram i form av Situa-
tionistiska Internationalen vars mål var att föra ut teorier om subversiv 
politik i vardagslivet i en typ av konstnärlig aktivism. Det finns gott om 
skildringar av hur denna del av Debords resonemang inte överlevde 1960-
talet och istället bidrog till att revitalisera och förstärka det system som den 
satte sig emot (Home 1996; Boltanski & Chiapello 2004; Rancière 2010). 
Det är en stor och svår fråga, men den bör likväl ställas: Är det överhuvud-
taget möjligt att intervenera i ”skådespelet” idag? Om än en besvärlig frå-
ga, så uppehåller sig det här kapitlet vid några som försöker. Frågan är inte 
hur väl de lyckas, utan på vilka sätt som de alternativa televisionerna intar 
en kritisk position. De frågor som är vägledande för kapitlet är: Vilka före-

                                                      
44 I original och i engelsk översättning heter det ”spectacle” och man kunde därför 
tänka sig att använda det svenska ordet ”spektakel, vilket kan ha andra implikatio-
ner än ”skådespel”. Men i den översättning jag använt (Debord 1967/2002) heter 
det ”skådespel” varför jag håller mig till det. 
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ställningar om televisionen som kommunikation kommer till uttryck hos 
de alternativa televisionerna? Hur går materialet att kategorisera i termer 
av genre och narration?  

En kritisk, alternativ television som verkar inom ramen för ”skådespe-
let” har också att förhålla sig till något som Coyer m.fl. (2007) noterar: 
”any truly ’alternative’ media work will need to transform the medium 
itself, change the way it is used, and find alternative styles and different 
languages in which to express itself, if its ’alternativeness’ is to be maintai-
ned” (Coyer m.fl. 2007: 91). Här återkommer frågan om vilken betydelse 
som man lägger i ordet ”alternativ”, och citatet säger egentligen ingenting 
om de medier som man ska vara ett alternativ till: Hur de används, vilka 
stilar och språk som kommer till uttryck. Ett sätt att specificera denna 
”norm” är att tala i termer av koder, t.ex. televisionens koder. Med andra 
ord att mainstream-mediernas innehåll (dess ”språk”) är kodat på ett spe-
ciellt sätt som döljer sociala konflikter. Resonemanget känns igen från den 
kritiska semiotik som är jämngammal med Debords ”skådespel” (t.ex. 
Barthes 1969; Eco 1971; Eco 1967). Därifrån är inte steget långt till att 
tala om en alternativ rekodifiering, såsom Rodriguez gjort. En plats där 
denna rekodifiering äger rum är i den konventionaliserade överenskommel-
se mellan produktion-text-reception som utgörs av kategorierna genre och 
narration. 

Genrebestämning och kategorisering 
De alternativa televisioner som här studeras har haft ambitionen att place-
ra sig utanför, eller bortom, en traditionell genreindelning, och även om de 
inte med lätthet går att placera i någon av de kategorier som vanligtvis 
erbjuds i TV-tablån (nyheter, sport, sit-com etc.) så är det ändå möjligt att 
kategorisera dem utifrån genre och tematiskt innehåll. I det följande avsnit-
tet har jag gjort sådana kategoriseringar av materialet med avsikt att dels 
ge en deskriptiv översikt över vad det är för typ av program som televisio-
nerna producerade och dels för att diskutera detta i relation till genrebe-
greppets betydelse för hur de blir meningsfulla. Jag har valt att diskutera de 
tre projekten, CAC TV, Good TV och Candyland TV, var och en för sig 
för att beskrivningen ska bli materialnära medan den diskussion som an-
sluter till teorier om televisionens koder blir mer tematisk och syntetiseran-
de. 

CAC TV 
CAC TV:s sändningar bestod dels av konstverk (videokonst) och dels av 
det man kallade ”A reality meta-show”. Det är i den senare som CAC TV 
framträder som TV-program och det är där som diskussionen om TV-
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mediet spelas ut (även om en del av konstverken adresserar medier och 
television). I det material som jag fått ta del av har varje avsnitt ett givet 
tema som inte nödvändigtvis handlar om television (”Travel”, ”Populism”, 
”Hesdalen Phenomena” etc.), men gemensamt för de flesta av programmen 
är att det ofta förekommer inslag av (ironiskt) reflexiva kommentarer till 
television. 

Eftersom CAC TV producerade en ”reality meta-show”, ett TV-program 
om att göra TV så kan det vara svårt att kategorisera avsnitten enligt något 
etablerat system. Ofta innehåller varje avsnitt flera element, t.ex. dokumen-
tär, spelfilm, videokonst. Gränserna mellan vad som är iscensatt och spon-
tant är också otydliga. Visserligen kan man hävda att gemensamt för de 
program som jag studerat är att de bygger på grundläggande realism i sitt 
uttryck. Men det finns en del element som bryter mot realismen som kon-
vention. David Bordwell talar i ”Art-Cinema Narration” (Bordwell 1985) 
om objektiv och subjektiv representation av verkligheten. En objektiv re-
presentation av verkligheten är realismens mål, utvecklad genom det klas-
siska filmberättandet (och i grova drag överfört på televisionen), medan en 
subjektiv verklighet hämtat redskap från modernismens uppbrutna berät-
tande, inkonsekvens, motsägelsefullhet etc. 

CAC TV var upptaget med och intresserat av televisionens förmåga att 
konstruera och avslöja verklighet. Man talade också inledningsvis om pro-
grammet som en typ av reality-TV. Vid tidpunkten för lanseringen av CAC 
TV var reality-TV ett spritt och välkänt fenomen i det globala TV-
landskapet, så även i Litauen (Ingvoldstad 2006; Hill 2005). 

Detta är ett TV-program som försöker fånga upplevelsen av att vara ett 
TV-program. Genom att problematisera televisionens verklighetsanspråk, 
att leka med det förmodat slumpmässiga i kontrast mot det regisserade och 
redigerade lyfter man fram tillfällen då det innehåll som förmedlas under-
ställs sättet som denna förmedling går till på. 

Även om de avsnitt jag studerat har titlar, eller rubriker, går det inte att 
knyta varje avsnitt till ett tema, ofta förekommer parallella berättelser, eller 
så bryts en berättelse av ett kortare inslag tillsynes utan logisk koppling till 
det föregående temat. 

Samtliga avsnitt av CAC TV som jag haft tillgång till skulle kunna kate-
goriseras som konst eftersom de utgår från centret för samtidskonst. Det 
förekommer ofta scener från gallerier och utställningsrum men några av-
snitt tematiserar konst och konstvärlden mer tydligt. ”Workshow” inne-
håller reportage från två ”happenings” – ”Workshow” och ”One ingredi-
ent dinner” som var ett slags kollektivistiska performance och diskussionen 
kring dessa handlar om frågor rörande upphovsmannaskap, original, ko-
pia, referenser etc. ”Hesdalen” diskuterar, vid sidan om UFO och televi-
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sion även en konstutställning i Hesdalen. ”Populism” innehåller en intervju 
med curator Lars Bang Larsen som satt ihop en utställning om populism på 
CAC. ”Travel” innehåller ett reportage från konstbiennalen i Moskva, 
samt besöker en konstnär som skapat ett videoverk som är tänkt att simu-
lera TV. 

Några avsnitt tar upp frågor om massmedier, som television och film. 
Detta gäller till exempel för ”Hesdalen” som flera gånger problematiserar 
televisionens verklighets-/sanningsanspråk. I ”For a sleeping audience” 
prövar man förhållandet mellan televisionen och dess publik. ”Populism” 
diskuterar den klassiska Hollywood-filmen och koppling till konst och 
television. ”Travel” innehåller diskussioner om möjligheter att resa via 
TV:n. 

Episoden med titeln ”Flash bar” är svårare att kategorisera efter ovan-
stående exempel. Den diskuterar fenomenet ”Flash bar”, ett slags tillfälliga 
fester eller klubbar som anordnats på övergivna platser i Vilnius. 

Den television som CAC TV ville producera beskrevs som en genre som 
ännu inte fanns i litauisk TV och frågan är om det fanns några förebilder 
någonstans.  Få texter uppstår ur ett vakuum och det vore svårt att hävda 
totalt oberoende gentemot en 50 år gammal TV-kultur. Visserligen skiljer 
sig Litauens TV-historia från stora delar av Europas och USA:s eftersom 
man var en del av Sovjetunionen, men man har ändå varit en del av den 
globala televisionen i nära tjugo år. I en intervju i konsttidskriften Frieze 
nämner CAC TV:s curator Raimundas sina inspirationskällor: 

I get a kick from reruns of TV Party when I’m in New York (Glenn 
O’Brien’s show from the 1970s), Radio Show in Lithuania (those guys were 
doing the most interesting and outrageous media jamming I’ve ever seen), 
Oyvind Fahlstrom, Betty Boop, Gerry Schum (the Dusseldorf art-TV pione-
er), Jean-Luc Godard, Andy Warhol, Tepeyac (a TV/video workshop for 
Mexican immigrants in New York), early MTV videos, multiple technologi-
cal experiments to develop platforms for content to be produced and shared 
online… (Schuster 2007, parenteser i original). 

Listan uppvisar en blandning av modernistisk konst, kommersiell populär-
kultur, konstnärlig film och provokation. Detta eklektiska textuella land-
skap kan fungera som en nyckel för hur man kan förstå den television som 
CAC TV producerade. Det visar på en förtrogenhet med mediet och dess 
historia som omfattar både (obskyr) public access (TV Party) och global 
mainstream (MTV). 

Kanske stämmer det att CAC TV:s ”reality meta show” var en TV-genre 
som inte tidigare funnits i Litauen, men frågan är om programmen avviker 
så mycket från magasin som rapporterar om kulturella fenomen och hän-
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delser i konstvärlden. I Experimental British Television (Mulvey & Sexton 
2007) dokumenteras hur BBC gav utrymme åt formalistiska experiment i 
till exempel drama och konstbevakning, framförallt under 1960-talet.45  

Eklekticismen är central för hur CAC TV:s program är konstruerade. 
Det förekommer ofta flera parallella narrativ/teman och rubriken på pro-
grammet säger inte nödvändigtvis särskilt mycket om det faktiska innehål-
let. Det avspeglar CAC TV:s ambition att vara en genre som inte existerat 
tidigare, att överskrida genrer och bli någonting annat. 

Good TV 
Arkivet över Good TV:s sändningar innehåller 24 individuella poster46. Det 
är dessa som utgör materialet från Good TV och nedan följer en enklare 
beskrivning av innehållet i dessa sändningar. Eftersom Good TV inte sände 
”program” på samma sätt som CAC TV och Candyland TV, utan visade 
videoverk av olika konstnärer har jag sammanfattat information om sänd-
ningarna i ett appendix (se appendix A). Till att börja med kommer jag att 
kort redogöra för de olika avsnitten och därefter följer två kategoriseringar 
av avsnitten, den första i termer av formmässigt innehåll, och den andra i 
termer av tematiskt innehåll (se tabell 2). 

Sändningarna kan delas in i tre formmässigt definierade kategorier: Do-
kumentär, spelfilm och videokonst. Med dokumentär avses filmer som 
bygger på en skildring av en händelse, ett skeende eller en företeelse som 
existerar oberoende av representationen. Det kan vara intervjuer, doku-
mentation av en demonstration eller liknande. Spelfilmerna är tydligt ma-
nusbaserade filmberättelser. Det som klassas som videokonst är de filmer 
som inte omedelbart låter sig beskrivas i termer av dokumentär/fiktion och 
som inte har någon tydlig handling eller narrativ. Det kan handla om vi-
deokollage eller okommenterade bildflöden. Med en begreppsapparat häm-
tad från Fiske & Hartley (1978) kan man säga att det är filmer som inte 
använder sig av konventionella koder utan använder koder som är unika 
för verket och där man måste söka ledtrådar till avkodningen (dvs. tolk-
ningen) inom verket självt. 

Jag har därmed kategoriserat Good TV-materialet utifrån en formmässig 
genreindelning. Genom att titta på dess tematiska innehåll går det att göra 
ännu en uppdelning. Den här gången skiljer jag mellan fyra kategorier: 

                                                      
45 Detta var inte unikt för BBC, se Spigel (2008) för en liknande skildring av ameri-
kansk TV, och Nordmark (1999) för motsvarande i Sverige. 
46 Även om jag haft tillgång till hela arkivet finns det filmer jag inte kunnat titta på 
på grund av att DVD-skivan inte fungerat eller att jag inte haft utrustning för att 
avläsa formatet. 
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politik, medier/television, formalistisk och övrigt. Med politik avses de 
filmer som skildrar någon typ av samhällelig konflikt, till exempel protes-
ter mot WTO, miljöförstöring eller copyright. Kategorin medier/television 
samlar de verk som på olika sätt tematiserar mediesamhället, journalistik 
och television-/populärkultur. Under rubriken formalistisk placerar jag de 
verk som har en visuell snarare än narrativ betydelse. Det kan vara rena 
videokonstverk men också kortfilmer. Slutligen kategorin övrigt som får 
husera de inslag som inte passar under någon av de nämnda kategorierna. 
 

 Politik Medier/ 
Television 

Formalistisk Övrigt 

Dokumentär “Venezuela 
Down Under” 

“Radical 
Imagination” 

”All the 
things I need 
to learn” 

“Katunayake 
free Trade 
Zone” 

”November” 

“Öppet brev 
till regeringen 
#2” 

“Rytis Zema-
kauskas” 

”Televised I” 

“Steal this 
Film” 

“Allen Seku-
la” 

 

 ”Aaron Cie-
chanover” 

”Into Your 
Head” 

Spelfilm    ”Einmal” 

”Släpp Sar-
gen” 

Videokonst “A Wall is a 
Wall” 

”Phantom 
Expression” 

”Monitoring 
the Dortsela-
an…” 

“Shish Ke-
bab” 

”Jag rider på 
höga häs-
tar…” 

”A night to 
remember” 

Tabell 2: Sammanfattning av Good TV:s arkiv. 

De dokumentära programmen omfattar intervjuer med enskilda personer: 
“Allen Sekula” (fotograf/konstnär), “Rytis Zemakauskas” (litauisk TV-
producent, initiativtagare till CAC TV), ”Aaron Ciechanover” (nobelpris-
tagare i kemi) men också filmer där flera personer blir intervjuade ”All the 
things I need to learn”, “Venezuela Down Under” (om utvecklingen i Ve-
nezuela under Hugo Chavez), “Radical Imagination” (om anti-
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kapitalistiska demonstrationer i England), “Steal this Film” (om upphovs-
rätt och fildelning), ”Televised I” (om nyhetsankare och deras journalistis-
ka roll), “Katunayake free Trade Zone” (anti-WTO-demonstrationer i Sri 
Lanka), “Öppet brev till regeringen #2” (en svensk skolklass instrueras i 
att skriva brev till regeringen), ”November” (ett porträtt av en kurdisk 
aktivist) och “Into Your Head” (ett filmat musikuppträdande på ett galleri 
i Stockholm). 

De program som jag kategoriserat som spelfilm är ”Einmal” (om ett 
kärleksmöte) och ”Släpp Sargen” (om en problematisk syskonrelation), två 
filmer som tydligt bygger på ett manus och skådespeleri. 

Videokonstverken ”Phantom Expression” och “Shish Kebab” är mer vi-
suella än de förmedlar ett innehåll, ”Jag rider på höga hästar…” består i 
att konstnären läser från en bok illustrerat med teckningar och filmer, ”A 
night to remember” är ett musikframträdande. “A Wall is a Wall” är en 
datoranimation som behandlar Israel-Palestinakonflikten. “Monitoring the 
Dortselaan for Maximum Peace of Mind” ser ut att bestå av bilder från en 
övervakningskamera. 

Rent kvantitativt kan man konstatera att huvuddelen av Good TV:s 
sändningar bestod av ett dokumentärt material med politiskt tema. Varför 
är det så och vad får detta för betydelse för hur vi ska förstå Good TV som 
alternativ television? 

Det finns många exempel på hur samtidskonsten under det tidiga 2000-
talet odlat ett intresse för politiska frågor som kriget mot terrorismen, 
mänskliga rättigheter, globaliserad ekonomi och mediefrågor. Mot bak-
grund av detta är det kanske inte konstigt att mycket av Good TV:s inne-
håll har ett politiskt tema, det speglar helt enkelt en trend inom konsten 
som var synlig under den period som programmet existerade (jfr Jonsson 
2010; Rancière 2010).  

Candyland TV 
Till skillnad från CAC TV och Good TV var Candylands piratsändning 
ingen återkommande företeelse utan en enstaka händelse vid ett givet till-
fälle. Där de programmen verkade horisontellt i tablån verkade Candyland 
TV vertikalt och siktade på att fylla en eftermiddag/kvällstablå. Men denna 
tillfälliga punktinsats innebär inte att det saknas synkrona och diakrona 
kopplingar till vad man skulle kunna kalla ”TV-världen” eller en etablerad 
TV-kultur. Till exempel ansluter man till kända programformer som nyhe-
ter, matlagning, barnprogram men gör det på ett parodiskt, nästan ironiskt 
sätt (se fig. 8).  
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Fig. 8: Tablå över Candyland TV:s piratsändning. 

Vissa av titlarna avslöjar mer om dess innehåll än andra och därför är det 
motiverat att liksom i fallen med CAC TV och Good TV göra en gen-
remässig och tematisk kategorisering (se tabell 3). 

Jag har redan tidigare talat om Candyland TV:s tablå i termer av pa-
stisch och parodi och det sammantagna intrycket av sändningen är en 
pendling mellan lek och allvar. Diskussioner om videokonstens historia i 
Sverige kan följas av clownuppträdande eller ”ståuppor” med åskådare. De 
genrer eller former som jag urskiljt i Candyland TV:s tablå skiljer sig något 
från de som förekom i Good TV men jag har försökt att strukturera indel-
ningen i symmetri med avsnittet om Good TV. Kategorin ”Spelfilm” har 
kompletterats till att innehåll också ”teater”, det vill säga olika former av 
scenframträdanden och skådespeleri. 
 
 
 
 
 

Lördag 
15.00 Video NU – videokonst från 80-talet. Karin Grönlund, Marie Grönlund och Fredrik Ceson berättar och 
visar video. 
15.30 Tuta drömmer om att vara på TV. 
15.35 Good TV fyller ditt vardagsrum med konst genom TV:n.  
16.00 Nyheter. 
16.03 Stockholms improvisations-TV.  
16.35 Johanna Ringertz läser dagens dikt. 
16.40 Parabolmontören. 
16.50 Kapten Krok och Kapten Jenny i vimlet. 
17.00 Nyheter 
17.03 Sweet Green Curry TV med tant Jaw. 
17.20 Körprojektet av Tilda Lovell. 
17.34 Barnprogram med Farbror Jan. 
17.44 Senap och Ketchup. 
17.47 Ung film, elevfilmer från Mediagymnasiet. 
18.12 Kapten Krok och Kapten Jenny tar pulsen på publiken. 
18.15 Extrainsatta nyheter! 
18.17 FilmCentrum Stockholm visar nya kortfilmer. 
18.30 Vem är Gunnar? En könslig historia av Tilda Lovell. 
18.35 Direkt från södra Thailand: Mattias Larson Canal Pool, Bombknep för stora och små. 
18.45 Candy Forum. I studion Therese Mörnvik från OFF, Dorinel Marc från Source Video Magazine, 
Michele Masucci från Good TV. 
19.00 Nyheter. 
19.03 Candy Forum forsätter. 
19.35 Animationer-2002 av Tilda Lovell. 
19.40 Johan von Schreeb intervjuar Chinedu Tony Nkole, läkare från Nigeria. 
19.50 En representant från Mimarnas Internationella Motståndsrörelse MIM. 
20.00 TV-pirater från Chile intar kontrollrummet och scenen: Från La Victoria i Santiago de Chile sänder La 
Señal 3. 
21.00 Clownen Jacko. 
21.05 Kapten Krok och Kapten Jenny tar pulsen på publiken. 
21.20 Lördagsgodis: dans-inspiration med Micke Reuter. 
21.40 The Plastics Pals live on stage. 
21.55 Erotik 
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 Politik Medier/ Televi-
sion 

Formalistisk Övrigt 

Dokumentär ”Señal 3” 
”Intervju 
med Nko-
le” 

”Video NU” 
”Candy Fo-
rum” 

 ”Plastic 
Pals” 
”Södra 
Thailand” 

Spelfilm/ 
Teater 

 ”Impro TV” 
”Kapten 
krok…” 
”MIM” 
”Nyheter” 
”Tuta” 
”FilmCentrum” 

 ”Ung 
Film” 
”Green 
Curry” 
”Jacko” 

Videokonst   ”Good TV” 
”Animationer” 

 

Tabell 3: Sammanfattning av Candyland TV:s sändning. 

Några programpunkter kan sorteras som dokumentära: ”Video NU” (ett 
samtal med videokonstnärer om den svenska videokonstscenen på 1980-
talet), ”Candy Forum” (ett samtal om television), ”Intervju med Chinedu 
Tony Nkole” (ett samtal med en nigeriansk läkare), ”La Señal 3” (ett sam-
tal med de chilenska TV-piraterna) och ”Direkt från södra Thailand” (ett 
försök att kommunicera via Skype med en av Candylands gallerister på 
resa i Thailand). Gemensamt för dessa inslag är att de består av samtal 
mellan två eller flera deltagare och äger rum i studion. 

Precis som i Good TV förekommer inslag som kan kategoriseras som 
spelfilm och videokonst: ”Video NU” innehåller en del videokonstverk; 
”Good TV fyller ditt vardagsrum med konst” är ett videoverk; ”Ung film” 
visar filmer skapade av gymnasieelever; ”FilmCentrum Stockholm” visar 
kortfilmer och ”Animationer av Tilda Lovell” visar videoverk. 

Specifikt för Candyland TV är förekomsten av vad man kan kategorise-
ra som ”teater”: ”Tuta drömmer om att vara på TV” är ett framförande 
riktat till en yngre publik, detsamma gäller för ”Barnprogram med farbror 
Jan” och ” Clownen Jacko”. ”Stockholms improvisations TV” och ” Mi-
marnas internationella motståndsrörelse” är scenframträdanden, ”Nyhe-
ter” och ”Extrainsatta nyheter” ett slags parodi på nyhetsgenren. och 
”Kapten Krok och Kapten Jenny tar pulsen på publiken” en typ av ”vim-
melreportage” där två personer utklädda till sjörövare minglar bland galle-
riets besökare. 
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Dualiteten mellan television som socialt och estetiskt fenomen blir synlig 
i Candyland TV:s intentioner och tablå. Å ena sidan finns kritiken mot 
digitaliseringen av marknätet (en process som enligt intervjun med PO 
skett utan demokratisk insyn) och Señal 3 som exempel på gräsrotaktivism. 
Å andra sidan lekfullheten och experimenten i form av parodiska varianter 
på televisionens tilltal och uttryckssätt. Det enda inslag som kan sägas visa 
på en tydlig politisk riktning är intervjun med Señal 3, men det finns också 
politiska undertoner i “Nyheter”. 

Däremot är medier och television ett tema som adresseras mer flitigt. 
Den ganska långa programpunkten ”Candy Forum” för ett explicit reso-
nemang kring television, konst och video, liksom inslaget om Señal 3 som 
tar sig an massmediala frågor utifrån ett mer socialt perspektiv. 

Det som omedelbart visar sig i Candyland TV:s sändningar är att det rör 
sig om en livesändning inför en studiopublik. Detta är ett format med en 
mångårig tradition i televisionen och många klassiska program och format 
bygger på denna situation (Late Night, Hylands hörna etc.). 

Narration i alternativ television 
Genrebeskrivningen och kategoriseringen av de alternativa televisionerna 
hade som ambition att överblicka alla tre projekten, vilken typ av material 
de innehåller och hur detta går att förstås i förhållande till konventionella 
genrer inom televisionen. När man tittar på materialet utifrån ett narra-
tionsanalytiskt perspektiv blir det återigen tydligt att det rör sig om tre 
separata verksamheter: CAC TV har ofta ett direkt tilltal med ett eller flera 
ämnen som presenteras och diskuteras, Good TV innehåller videoverk som 
inte nödvändigtvis är berättande och Candyland TV följer ett ganska kon-
ventionellt berättarmönster med en hallåa som introducerar inslagen. I 
följande avsnitt kommer jag att koncentrera mig på CAC TV och den typ 
av narrativ som deras program använder. CAC TV är det exempel i mitt 
material som mest liknar ett konventionellt TV-program. Det har (ibland) 
en programledare, oftast ett tema, och pågår tillräckligt länge för att man 
ska kunna koppla samman flera olika sekvenser till någon form av narrativ 
helhet. 

I det förra avsnittet förekom ett citat där CAC TV:s curator Raimundas 
nämner Jean-Luc Godard som en inspirationskälla och kanske kan kopp-
lingen till Godard också fungera som en nyckel till hur man ska förstå 
CAC TV:s narrativ. Godard är en vanlig referens när det kommer till att 
diskutera alternativa narrativa former (Lacey 2000). Enligt Peter Wollen 
(1982) kan den ”motfilm” (counter-cinema) som utvecklades av Godard 
(och för den delen andra europeiska filmare) beskrivas i en tämligen sche-
matisk jämförelse med Hollywoods mainstream-filmer (se tabell 4). 
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Mainstream Counter-cinema 

Narrative transitivity 

Identification 

Transparency 

Single diegesis  

Closure 

Pleasure 

Fiction 

Narrative intransitivity  

Estrangement 

Foregrounding 

Multiple diegesis 

Aperture 

Un-pleasure 

Reality 

Tabell 4: Mainstream vs. Counter-cinema (ur Wollen 1982: 79. Rubrikerna satta av 
förf.). 

Till stor del handlar ovanstående oppositioner om biograffilm och är svåra 
att överföra på television. Exempelvis finns det gott om genrer som blandar 
fiktion och verklighet (mockumentary, docu-fiction, reality-TV). Men om 
man tittar på CAC TV så kan man se att flera av motfilmens attribut eller 
effekter används flitigt. Tre sådana tekniker som förekommer är ”narrativ 
intransitivitet” (som enligt Wollen innebär luckor, avbrott och episodisk 
konstruktion), ”förgrundning” (det vill säga att synliggöra textens meka-
nik), samt ”apertur” (öppning till skillnad från narrativa avslut). 

David Bordwells (1985) analys av berättande i konstfilm ger vid handen 
att konstfilmen avviker från narrativa konventioner efter ett mönster. Det-
ta mönster kan beskrivas i termer av ”subjektiv verklighet” (i motsats till 
en objektiv realism) men det finns också andra element i konstfilmens be-
rättande som kan vara behjälpliga för en analys av narrationen i alternativ 
television. Jag ska visa hur några av de element som Bordwell identifierat i 
konstfilmens berättande återkommer i CAC TV:s program. Ett sådant 
element blir tydligt i hur man använder sig av slumpmässiga möten. Bord-
well skriver: 

In this mode of narration, scenes are built around chance encounters, and 
the entire film may consist of nothing more than a series of them, linked by 
a trip (The Silence, La Strada, Alice in the Cities) or aimless wanderings (La 
Dolce Vita, Cleo from 5 to 7, Alfie). The art film can thus become episodic, 
akin to picaresque and processional forms, or it can pattern coincidence to 
suggest the workings of an impersonal and unknown causality (Bordwell 
1985: 206). 

I avsnittet ”Hesdalen Phenomena” uppstår ett sådant slumpmässigt möte 
när CAC TV-teamet befinner sig till synes ute i ödemarken i Hesdalen (se 
fig. 12). Teamet har nått fram till den anläggning som använts för att mäta 
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paranormala fenomen i Hesdalen och Raimundas berättar in i kameran om 
denna station. Plötsligt pekar han och säger: 
 

Raimundas: There’s a blue man 

 

 

 

 

 

 

 

”Blue Man”: Are you guys shooting a 
movie or what? You wanna hear my 
story? Actually I wrote a song about it. 
I’m a rapper, you know. I’m a rapper, I 
don’t sing, I rap, its different. Sure, let 
me just think of it… yea it goes like this 

One night I was walking 

And I saw something in the sky 

It was a big light 

But I dont know why 

It took me away 

So I made this song 

And listen to what I say 

Because I got on a fucking UFO 

And it took me to this alien nation 

Alien invasion 

I dont know why they took me 

To this alien station 

But anyway, they laid me on a 

On a chair and then put things in my 
eye 

I couldnt close them and I felt kinda dry 

So they took liquid and put in my eye 

So I didnt feel dry 

And I wouldnt go blind 

So they put me back in the woods 

And I was still find 

I thought I was kidnapped for a reason. 
I thought they put some new energy in 
me or something but… 
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Raimundas: Extra powers 

”Blue Man”: Yeah but I dont feel diffe-
rent you know. I tried to jump from a 
tree once but it no I… 

Raimundas: That’s the abduction, thats 
where your rapping powers came from. 

”Blue Man”: Wow, I havent really 
thought about that 

Raimundas: Yeah 

”Blue Man”: I was more like hoping to 
get super-powers. I dont know, maybe 
its impossible in this world… 

Raimundas: You know if you rap well 
you can get super-powers; you can get 
on TV 

”Blue Man”: Yeah 

Raimundas: Even if its like, Lithuanian 
TV, but still 

”Blue Man”: Still it’s TV… 

Raimundas: Yeah it’s TV 

”Blue Man”: Do you wanna go in the 
box? 

Raimundas: Yeah, do you have a key? 

”Blue Man”: Yeah I have but I think I 
forgot it… yeah I forgot it, sorry. I cant 
help you. 

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 12: Slumpmässigt möte i ”Hesdalen Phenomena”. 

Den blåklädde mannens oanmälda ankomst, meningslösa framträdande 
och antiklimaktiska avslut utgör just ett sådant slumpmässigt möte som 
Bordwell beskriver, och som bidrar till ett episodiskt berättande (narrativ 
intransitivitet och apertur, enligt Wollens vokabulär). Ett liknande inslag 
som mer förankras i och bidrar till programmets progression sker i avsnit-
tet med titeln ”Workshow”. Här befinner sig Raimundas i en bil tillsam-
mans med en man som presenteras som ”Dorinel Marc” (rumänsk-svensk 
konstnär) men som i själva verket bara spelar Marc. De pratar om en till-
ställning som kallades ”Workshow” (som gett namn åt avsnittet), anordnat 
av CAC. Vid ett tillfälle stannar bilen och en kvinna skickar in ett flygblad 
genom den nedvevade fönsterrutan rutan (se fig. 13). 
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Kvinna: Hello, this might be interesting 
for you. 

 

 

 

 

 
 
 
Raimundas: Exactly, ”WORKSHOW”, 
that was the route to Workshow, and as 
you can see, the path was not linear. 
That’s when the first episode of ”Work-
show” took place at Intro club few 
months ago. 

 

Fig. 13: Slumpmässigt möte i ”Workshow”. 

Här förankras slumpen i ett pågående samtal om workshow-eventet och 
det som ser ut som tillfällighet visar sig vara en del av narrativet. Det flyg-
blad som överlämnas genom rutan återkommer i grafiska inslag som sedan 
övergår i ett reportage från ”Workshow”. Slumpen blir här ett sätt att leda 
programmet vidare istället för att som i det tidigare exemplet stycka upp 
det. 

En ytterligare dimension till detta klipp är mannen som ”spelar” Dorinel 
Marc. Den ”riktige” Dorinel Marc (videokonstnär verksam i Sverige, som 
också medverkar i Candyland TV) förekommer senare i programmet, men 
mannen som åker med i bilen och som introduceras som ”Dorinel Marc” 
är inte han. Detta spel med identiteter är till synes helt omotiverat, och får 
heller aldrig någon förklaring. På samma sätt förhåller det sig med ett klipp 
som förekommer i avsnittet med titeln ”For a Sleeping Audience” där 
Raimundas intervjuar en grupp kvinnor i Regent’s Park, London och utger 
sig för att komma från en slovensk community-TV-kanal (se fig. 14). 
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Raimundas: We are from Slovenian TV, 
and it’s like a non-profit TV so we’re 
just wondering what is happening here. 

 

 

 

 

Kvinna: Oh, basically it is a charity 
event: pink aerobics for women to raise 
as much money as we can for the breast 
cancer charity event thing… 

 

 

 

 

 

 

 

Raimundas: Right, we came here for 
another event. Our prince, Slovenian 
prince, he was like, you know, like 
inaugurated as a king this weekend, and 
that happened in London.  

 

 

 

 

So we just wanted like do a little alter-
native report about it. That’s why we 
are here. 

 

Fig. 14: Intervju under falsk identitet i ”For a Sleeping Audience”. 
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Detta klipp använder ett upplägg som känns igen från en viss typ av TV-
underhållning där man använder TV-kamerans och mikrofonens auktoritet 
för att försätta vanliga människor i pinsamma eller absurda situationer 
(t.ex. filmen Borat från 2006). I det här fallet förekommer tre påståenden 
som inte är sanna: CAC TV kommer inte från Slovenien, det är inte en 
non-profit-TV, och man är knappast ute efter att filma ett alternativt re-
portage om den slovenske prinsens installation (eftersom Slovenien är en 
republik). Vidare finns det ingen uppenbar komisk poäng som förklarar 
varför man ljuger om detta. Visserligen kan man ana en koppling till situa-
tionistiska interventioner i spektakelsamhället (Debord 1967/2002) men 
utan att uppnå någon uppenbar effekt. Det spelar ingen roll för dem som 
blir utsatta för ”skämtet” att det som de får höra inte är sant. Det är en 
tom gest. 

Ytterligare en av motfilmens berättartekniker är vad Wollen (1982) be-
skriver som ”foregrounding” (i motsats till transparens), vilket beskrivs 
som ”making the mechanics of the film/text visible and explicit” (Wollen 
1982: 82). Till viss del kan denna metod tolkas som en avlösningseffekt; ett 
sätt att reducera filmen till sin ”optiska substans” (Wollen 1982: 83). Men 
det kan också finnas förankrande drag i en sådan teknik. Det behövs en 
metakommentar för att tillgängliggöra koderna för textens läsning. Wollen 
skriver: 

In fact, the whole project of writing in images must involve a high degree of 
foregrounding, because the construction of an adequate code can only take 
place if it is glossed and commented upon in the process of construction. 
Otherwise, it would remain a purely private language (Wollen 1982: 84).  

Det blir alltså ett sätt för tittaren att hitta ledtrådar till avkodningen av 
verket i linje med hur Fiske diskuterar intellektuella, avantgardistiska 
konstverk (Fiske 1982/1990: 113). 
CAC TV gör detta genom att använda sig av metakommenterande voice-
overs (i ”Hesdalen Phenomena”), genom att synliggöra kamerorna (i ”Po-
pulism”, ”Flash Bar”), genom att filma TV-apparater och datorskärmar, 
liksom dem som tittar på dessa skärmar (i ”Populism” och ”Travel”). I 
episoden med titeln ”Travel” besöker Raimundas Malasauskas konstnären 
Darius Mikshus som skapat konstverket ”TV Travel”. Mikshus förklarar 
att verket består av sju videofilmer som löper parallellt, men man kan bara 
se en kanal åt gången, den är ”made for zapping”. Detta verk filmas av 
Raimundas (se fig. 15). 
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Fig. 15: Filmande av datorskärm i ”Travel”. 

Ett annat exempel på foregrounding hämtat från CAC TV är inledningen 
till avsnittet ”Populism” där två medlemmar ur CAC TV:s team samtalar 
samtidigt som de filmar varandra, och dessutom jämför erfarenheten av att 
befinna sig framför respektive bakom kameran (se fig. 16). 
 

Fig. 16: Dialog mellan videokameror i ”Populism”. 

”Alternativ kodifiering” och ett kritiskt medvetande 
Det har varit en viktig del av den alternativa televisionen att tematisera sin 
egen mediering i avsikt att väcka ett kritiskt medvetande hos sin publik. 
Delvis var detta en del av det som Umberto Eco på 1960-talet beskrev som 
ett semiologiskt gerillakrig (Eco 1967/1987). Det är också en taktik som 
kan sägas vara ett détournement47 av Baudrillards kritik av massmedierna 
som intransitiva (Baudrillard 1972). Baudrillards kommunikationskritik 
utgick bland annat från argumentet att medierna skapar icke-
kommunikation, att de inte tillhandahåller förutsättningarna för ett kom-

                                                      
47 Détournement var en taktik som utvecklades av situationisterna som ett sätt att 
förvränga massmediernas budskap (Ford 2005: 33ff.). Taktiken förekommer idag 
t.ex. i form av ”culture jamming” (Lasn 1999). 
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munikativt utbyte. Intransitivitet är en grammatisk term som avser verb 
som saknar objekt. Om televisionen i grunden saknar ett objekt att kom-
municera kan den kommunikationskritiska akten förstås som ett försök att 
göra publiken uppmärksam på denna brist, att upphäva illusionen av 
kommunikation. Häri finns också kopplingen till Wollens (1982) använd-
ning av termen ”narrativ intransitivitet” (se ovan) där intransitiviteten inte 
tolkas som en brist utan som en subversiv egenskap hos motfilmen. 

Idéer om att väcka en kritisk fakultet hos sin publik förekommer tydligt 
i mitt material och man kan tala om två variationer på detta tema. Den 
första är de utsagor som finns tillgängliga genom para-texter såsom hemsi-
dor och i intervjuer där man explicit lyfter fram idén om att utveckla kri-
tiska färdigheter hos publiken. Den andra har att göra med hur man fak-
tiskt går tillväga och hur den TV-text ser ut som har till funktion att skapa 
distans för att underlätta för en kritisk tittarposition. Till att börja med 
kan man titta på hur CAC TV definierade sig självt och sina mål på hemsi-
dan: 

CAC TV is a project run by the Contemporary Art Centre, Vilnius. Led by 
multiple goals such as 

creating a TV genre that does not.ex.ist yet in Lithuanian television,  

developing critical skills of TV audience,  

deconstructing fundamentals of intellectual infotainment,  

exploring the field of open-source (reality) programming and self-regulation, 
the project delves into a genre of Reality meta-show.  

(CAC TV:s hemsida, nedladdningsdatum 20070319). 

Citatet innehåller flera termer som är värda att uppehålla sig vid: ”Criti-
cal”, ”deconstructing” och ”exploring” är begrepp som känns igen både 
från vetenskapliga och konstnärliga sammanhang. Kritik och dekonstruk-
tion är redskap för att skärskåda och pröva ett fenomens kapacitet och 
egenskaper. Uppenbarligen rankar man att utveckla en kritisk förmåga hos 
TV-publiken ganska högt i sina ambitioner med programmet.48 Men med 
vilka medel söker man åstadkomma detta? I fallet med CAC TV förekom-
mer det ett flertal tillfällen då det representationella narrativet störs av 
referenser till den egna medieringen. CAC TV återkommer till att det är ett 
TV-program som handlar om att göra ett TV-program. Ett tillfälle där 
detta blir tydligt och som det därför kan finnas anledning att diskutera mer 
                                                      
48 Detta kan jämföras med definitionen av tactical media som en intervention där 
”critical thinking becomes possible” i Raley (2008:6), vilket citerades i inlednings-
kapitlet. 
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detaljerat är det redan uppmärksammade avsnittet med titeln ”Hesdalen 
Phenomena” där CAC TV besöker en norsk by, Hesdalen,49 som blivit 
känd som en plats där många UFO-observationer rapporterats. 

Hesdalenprogrammet tematiserar sanning, verklighet och television. 
Men det gör det på ett indirekt sätt som inte är omedelbart givet av fram-
ställningen. På en metanivå angriper det reality-TV:s teoretiska anspråk på 
att förmedla en verklighet eller sanning. Här är man medveten om att vara 
ett TV-program och refererar till sin egen mediering på flera olika sätt.  

I avsnittets inledning, när resan till Hesdalen ska påbörjas, berättar 
Raimundas att man tänker köra bil till dit med förbundna ögon, en bedrift 
som tidigare genomförts i litauisk TV av en illusionist-duo. Raimundas 
säger att CAC TV ska återskapa detta trick under sin resa till Hesdalen och 
i denna iscensättning spelar televisionen en särskilld roll (se fig. 17).  

So, television is going to prove that it is 
possible. Television proves many things, 
especially the truth. 

 

Fig. 17: Kommentar om televisionens roll i ”Hesdalen Phenomena”. 

Ett sätt att visa upp denna förmåga hos televisionen är inramningen av 
”Hesdalen Phenomena”. Hela temat introduceras mot bakgrund av ett 
enormt medieintresse: Att BBC, Arte, Discovery och andra världsomspän-
nande TV-kanaler uppmärksammat platsen har uppenbarligen bidragit till 
Hesdalens trovärdighet som skådeplats för UFO. Därför blir besöket i 
Hesdalen inte bara en expedition på jakt efter UFO utan också en expedi-
tion på jakt efter televisionens auktoritet och sanningsanspråk. Ett sådant 
sanningsanspråk skulle kunna vara att den bevisar genom att visa och gör 
TV-publiken till vittnen (jfr Dayan & Katz 1992, också Peters 2001, samt 
Frosh & Pinchevski 2009). 

                                                      
49 Ortnamnet stavas egentligen Hessdalen men i programmet stavar man med ett s. 
Jag har använt mig av denna senare stavning för att göra framställningen konse-
kvent. 
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I slutändan får tittarna dock aldrig se några UFO i Hesdalen. Expeditio-
nen beskrivs som ett misslyckande men man avslutar i en öppen fråga: 

So what did the failure of UFO research centre in Hesdalen convince us of? 

I samband med detta berättas en anekdot som blir central för hur frågan 
ska tolkas. Den handlar om den berömde illusionisten David Blaine som i 
ett av sina uppträdanden misslyckades med ett trick som gick ut på att 
hålla andan under vatten. Paradoxalt nog övertygades en del av Blaines 
kritiker av detta misslyckande som ett bevis på hans magiska förmåga sna-
rare än motsatsen. Det var ett exempel på att tro utan att se, eller kanske 
tro på grund av att inte se. Denna märkliga variant av bevisföring är inte 
ovanlig inom det paranormala området. Om ”vanlig” reality-TV bevisar 
genom att visa, så bevisar reality-TV om det paranormala (genom program 
som Ghost Hunters etc.) genom att inte visa (se Hill 2011). 

När CAC TV gör ett program om en UFO-skådeplats får programmet 
detta motsägelsefulla förhållningssätt till sanning, tro och verklighet, likt 
reality-TV om det paranormala. Men i kontrast till de programmen är man 
medveten om och leder uppmärksamheten mot hur televisionens anspråk 
på att förmedla en verklighet är beroende av tro och publikens vilja att tro.   
Detta ger televisionen en ovanlig förmåga som kommenteras av en kvinnlig 
voice-over (som ligger över en scen där teamet kör mot Hesdalen): 

as we all know, well, television often not only constructs, but also reveals 
the truth, even if the truth is transmitted by the non-human souls… 

Om man håller sig till sensmoralen, eller den inverterade logiken i Blaine-
anekdoten så har programmet kanske snarare bevisat att det förekommer 
paranormala aktiviteter i den norska byn. Televisionen tas som intäkt för 
att visa att det vi inte ser faktiskt finns. I likhet med den konstnärliga fil-
men som David Bordwell menar syftar till att öka tvetydigheterna i publi-
kens tolkning så lämnar Hesdalen-programmet sina tittare med uppma-
ningen att göra sin egen tolkning. Avsnittet tycks vilja engagera en kritisk 
tittarposition som agent för att avgöra vad som är verkligt, vad man ska 
tro på och televisionens roll i detta övervägande. Denna tittarposition ska-
pas genom voice-over-kommentarerna vars funktion inte är att förankra 
det vi ser, och göra bilderna begripliga, utan snarare reflektera över att vi 
tittar på en TV-sändning (som i sin tur säger sig vara ett TV-program om 
att göra ett TV-program). 

Ett annat exempel på hur den kritiska tittarpositionen väcks i materialet 
återfinns i en av Good TV:s sändningar. I december 2006 visade man en 
film av den danska konstnären Katya Sander med titeln ”Televised I: The 
Anchor, the I and the Studio”. Filmen består av intervjuer med två ru-
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mänska nyhetsankare som får frågor om sin yrkesroll. Intervjuerna äger 
rum i nyhetsstudion och de intervjuade nyhetsuppläsarna är klädda och 
sminkade som om de just skulle till att läsa upp nyheterna. Den centrala 
frågan för intervjun är huruvida de använder ordet ”jag” i sin nyhetsför-
medling, när man som journalist får använda sig själv och varför man låter 
bli. Undersökningen tar med tittaren till en position/relation som vi van-
ligtvis inte får uppleva då det kommer till TV-värdar. Här tvingas de an-
nars neutrala förmedlarna att kliva ur sina professionella televisionskarak-
tärer och svarar på frågor som ”riktiga” människor, istället för att vara 
”ingen” blir de någon. Vi har här också att göra med en rekontextualise-
ring i och med att konstverket blir ett TV-program. Sanders film är ett 
konstverk och har visats på olika utställningar (i Berlin, Göteborg och New 
York, enligt Sanders hemsida). Vad som blir intressant med visningen i 
Good TV är att här äger diskussionen rum i det medium som verket stude-
rar. Visserligen i ett sammanhang och en kanal som inte skulle misstas för 
den ursprungliga platsen för en nyhetssändning av mainstream-karaktär 
men likväl i ett sammanhang som skiljer sig från utställningshallen eller 
galleriet. Genom att visa ett sådant verk, som har till syfte att ifrågasätta 
det outtalade, självklara, naturaliserade i televisionens tilltal så öppnas för 
en kritisk distans mellan tittare och text där det familjära blir främmande-
gjort. 

Ett liknande exempel på ett videoverk som riktar tittarens uppmärksam-
het mot televisionens (ofta dolda) förutsättningar är ”Intervju med Saskia 
Holmkvist” som visades på CAC TV i januari 2007. Inslaget som pågår 
under ca åtta minuter föreställer en intervju där konstnären Saskia Holm-
kvist blir intervjuad av en kvinna och blir uppmanad att berätta om ett 
konstverk hon gjort. Efter att Holmkvist yttrat ett antal fraser om verkets 
syfte (att pröva gränserna för autencitet och övertalning) avbryts hon av 
intervjuaren som anmärker på att Holmkvist ger ett alldeles för försiktigt 
intryck. Efter några direktiv från intervjuaren börjar de om från början 
igen: Samma fråga ställs, Holmkvist svarar med samma ord som tidigare 
men med de förändringar som intervjuaren efterfrågat. Efter en stund bry-
ter intervjuaren igen och kommer med nya förmaningar: Hon önskar fler 
gester och tydligare artikulation, de börjar om och bryter och så fortsätter 
det. Intervjuaren intar mer och mer rollen som regissör och vid varje brott 
får vi som åskådare se fler kameramän och mer utrustning kring de två 
kvinnorna, det vill säga en typ av ”foregrounding” äger rum. Det som till 
en början framstod som en banal och vardaglig TV-intervju präglad av 
genrens intimitet och förtroende utvecklas till en absurd scen. 

Som konstverk betraktat kan filmen ses som en lyckad drift med den il-
lusoriska medievärlden, som TV-program betraktat vinner verket emeller-
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tid ytterligare i betydelse: En TV-intervju som avslöjar sig självt och riktar 
den kritiska frågeställningens ljus mot koden, mot det konventionella TV-
språk vi är förtrogna med. Någonstans här är det också som frågan om de 
alternativa mediernas ”alternativitet” ligger: I att ifrågasätta, omförhandla 
och omforma koden. Bakom komiken och satiren i Holmkvists verk döljer 
sig en sanning om TV-mediet: Hur det beskär, redigerar, döljer genom att 
visa (Bourdieu 1999: 32 ff.). Och i takt med att vi som tittare blir mer och 
mer medvetna om det konstruerade i situationen kommer förutsättningar 
för en kritisk distans till vad som förmedlas. 

Det faller naturligtvis utom ramen för analysen att säga något om hur en 
faktisk publik upplever ett sådant program men hos Good TV kan man se 
ett resonemang kring skillnaden mellan att visa ett videoverk på ett galleri 
och att sända det via televisionen: 

Om man säger till folk att, normalt såhär att ”nu går vi på en utställning el-
ler på galleri och tittar på ett videoverk” så tänker folk ”vad konstigt” eller 
”vad fan är det?”, ett videoverk det är nånting som är bara för de som är 
initierade liksom, inget för allmänheten. Däremot, om man säger till all-
mänheten att ”okej, det enda du behöver göra är att sätta på Öppna Kana-
len en viss tid en viss dag så kommer videoverket till dig”. Det är en helt an-
nan sak, alltså om det kommer från din TV hemma blir man automatiskt 
lite mera… man har ett helt annat tålamod så att säga (intervju JP 
20080220). 

Det kan finnas anledning att problematisera detta påstående och man kan 
till exempel fråga om inte tålamodet snarare är mer begränsat för den som 
råkar se ett videoverk i sin TV hemma, än hos den som besöker ett galleri 
(åtminstone är det tämligen lätt att välja bort genom att byta kanal). 

Det som dessa exempel visar på är försök att skapa en kritisk tittarposi-
tion genom att upplysa om och problematisera sin egen mediering. Kanske 
kan man säga att det som händer här är att man anspelar på televisionens 
intransitivitet som en väg att nå ett kritiskt medvetande. Intransitivitet, 
som motsatsen till kommunikation (Baudrillard 1972/1981), kan alltså 
laddas med en positiv innebörd: En självbespeglande television. Men inte 
självbespeglande på det självtillräckliga sätt som Eco (1989) beskrivit i 
termer av neotelevision – det vill säga en television som i allt mindre ut-
sträckning handlar om världen utanför TV-rutan – utan en som använder 
sig av självbespeglingen som instrument för att upprätta en distans mellan 
text och åskådare. Resultatet blir eventuellt en kritisk tittare men den titta-
ren är inte längre en TV-publik. 
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Envägskommunikation och dialogiska massmedier 
Man kan identifiera två variationer av televiserad kommunikation och 
dialog bland de alternativa televisionerna i materialet. Den första är mer 
tydligt kopplad till idén om att ”bryta talets monopol” och förvandla tele-
visionen från envägskommunikation till tvåvägskommunikation och göra 
mottagarna till potentiella sändare. Denna strävan har tagit sig uttryck i 
olika öppningar mot publikdeltagande, att till exempel bjuda in sina tittare 
att vara med och sända TV eller beskriva sig som ett öppet rum av fri pro-
gramtid. Men det finns också ett andra sätt, som främst återfinns hos 
Good TV, där temat om kommunikation och dialog iscensätts i materialet. 
Detta andra sätt har att göra med hur samtal och diskussioner represente-
ras i televisionen. Här handlar det inte så mycket om att få publiken att 
vara medproducenter som att gestalta ett innehåll på ett sätt som inte tar 
hänsyn till televisionen, till dess ramar eller konventioner. 

Transparens 
CAC TV annonserade på sin hemsida efter ett aktivt publikdeltagande: 
”We are looking for people of different ages who want to become artists in 
the CAC TV programm [sic]. Artistic experience is not necessary.” (CAC 
TV:s hemsida, nedladdningsdatum 20070319). I denna variant så bygger 
inbjudan på att göra publiken till mer aktiva medproducenter av innehål-
let. Tanken om publikdeltagande ansluter till en mer allmän diskussion om 
nya medier och användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll, 
deltagarkultur etc. har varit nyckelord för att beskriva utvecklingen av 
webb 2.0 och har på så sätt blivit en del av diskursen även utanför alterna-
tiva medier (jfr Keen 2007; Jenkins 2006). Ett sätt på vilket CAC TV och 
Good TV mer manifest inlemmas i en diskussion om deltagarkultur är 
genom deras medverkan i en utställning/workshop som hölls på IASPIS 
Galleri i Stockholm våren 2005, en tillställning som presenterades på föl-
jande sätt: 

Både inom samtida konst och nya media, men speciellt inom open source 
(fri källkod), fria nedladdningsbara mjukvaror och olika kreativa communi-
ties, stöter vi på idén om gemensamma mål. Att delta och samarbeta, med 
syfte att bidra till något som inte enbart gynnar den egna individen, för oss 
närmare uppfattningen om generositet som en kraftfull katalysator för att 
förändra samhällets struktur. Projekten i utställningen Participation: Nui-
sance or Necessity? bjuder med hjälp av olika strategier in besökaren. 

[…]  
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konstnärligt deltagande i TV produktion sker hos t.ex. CAC TV, Good TV, 
Park 4DTV och tv-tv(Konstnärsnämndens hemsida, nedladdningsdatum 
20101020). 

Även de svenska TV-piraterna i Candyland TV försökte aktivera ett pu-
blikdeltagande i sina sändningar. Från sin studio i centrala Stockholm 
uppmanades folk som såg programmet att komma till galleriet för att ta 
del av dess happening. Det är oklart om något av dessa försök hade någon 
effekt – och mot bakgrund av det faktum att sändningen inte nådde ut till 
några hushåll får man förmoda att så inte heller skedde. Icke desto mindre 
är det värt att notera hur denna önskan om ”äkta” kommunikation är 
närvarande. 

Good TV kan sägas anta ett annat perspektiv på hur uppluckringen mel-
lan sändare och mottagare kunde gå till. Istället för att bjuda in sin publik 
till att vara medproducenter i en process där båda parter var aktiva så 
ökade man, eller poängterade, transparensen genom att passivisera sin egen 
roll. I en intervju beskriver man sig snarare som en egen öppen kanal (i den 
Öppna kanalen): 

helt plötsligt hade vi i våra händer en plattform, en plats som kunde vara 
mera då, som andra kunde använda, så vi har inte sänt några egna grejer 
egentligen […] vi såg oss själva som ett galleri, som är, som inte är den vita 
kuben liksom, utan vi är sändningstid (intervju JP 20070919). 

I en annan intervju beskriver samma informant en idé om att använda 
Good TV för att ge utrymme för psykiskt sjuka att sända TV. Inspiration 
till denna idé hämtade man från en argentinsk radiokanal som sände från 
ett mentalsjukhus i Buenos Aires, och man hade även planer på att samar-
beta med denna kanal. I det sammanhanget blir distinktionen mellan vad 
som är programmet Good TV och föreningen Öppna kanalen diffus. Det 
är ju inte Good TV som möjliggör att marginaliserade grupper kan nå ut i 
TV-mediet, utan det är snarare en förutsättning som satts av public access-
formen. 

Hur ska man förstå dessa invitationer? Det är en form av avdramatise-
ring, ett försök att minska avståndet mellan skådespel och åskådare, mel-
lan producent och recipient. Kanske är det också ett uttryck för ett sätt att 
legitimera den maktsituation som uppstår när man tagit över mediet? Ge-
nom den andres närvaro i produktionen blir akten att tillägna sig etern 
mindre våldsam. 

Föreställningen om tvåvägskommunikation som ett ideal för att progres-
sivt reformera massmedierna har en lång historia inom mediekritik och 
medieaktivism. En vanlig referenspunkt för diskussioner av detta är Hans 
Magnus Enzensbergers (1970/2003) Brechtinfluerade essä ”Constituents of 
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a Theory of the Media” som argumenterar för att den revolutionära väns-
tern bör utveckla kommunikationsstrategier som ligger i linje med det me-
diesamhälle som den verkar i. I ett emancipatoriskt bruk av medierna är, 
enligt Enzensberger, varje mottagare också en potentiell sändare. En senare 
variant på detta tema är den italienske medieaktivisten Matteo Pasquinellis 
(2003) ”Manifesto for Urban Television”, som uppmanar till en deltagan-
de demokrati för massmedierna. Centralt i hans argumentation ligger på-
ståendet att fastän internet har öppnat för nya möjligheter för, och tränat 
oss i, deltagande medieanvändning, så är televisionen fortfarande det me-
dium som innehar en central (och därför viktig) roll i samhället. I ljuset av 
de ideal som nätet har aktualiserat (frihet, öppenhet, deltagande) är det nu 
tid för en dekonstruktion av TV-mediet för att leda in det i en ”sann och 
demokratisk” riktning. Televisionen ska förvandlas till ett nytt, deltagande, 
transparent och etiskt medium (Pasquinelli 2003). 

Idén om dialog som den ”äkta” formen för kommunikation är emeller-
tid komplex och motsägelsefull. Enligt Peters (1999) som skrivit en kom-
munikationsbegreppets idéhistoria, så begår man ett teoretiskt misstag när 
man antar att dialogen alltid är att föredra framför envägskommunikation. 
Som Peters påpekar så kan dialogen vara tyrannisk liksom envägskommu-
nikation kan vara ”rättvis” (Peters 1999: 34). På sätt och vis framträder 
denna komplexitet då man tittar på hur idén om dialog och kommunika-
tion gestaltar sig i de alternativa televisionerna. I den historiska genom-
gången av alternativ television i kapitel 3 beskrev jag utopiska föreställ-
ningar om de tekniska möjligheterna för att upprätta en tvåvägskommuni-
kation mellan televisionen och dess publik.  Man kan också närma sig 
kommunikation och dialog genom ambitionen att söka efter ett radikalt 
annorlunda sätt att gestalta och representera diskussioner och samtal i 
televisionen. 

Transgression 
Hos Good TV finner man ett sådant sätt att närma sig dialog och kommu-
nikation som har att göra med hur samtal och diskussioner representeras 
och gestaltas i televisionen. Inspirerade av den brittiske filmaren Peter 
Watkins och dennes kritik av standardiseringen av de globala massmedier-
na i det omfattande ”media statement” som Watkins publicerat online 
(Watkins 2003), planerade Good TV debatt/diskussionsprogram som va-
rade så länge som diskussionen pågick. Watkins riktar skarp kritik bland 
annat mot standardiseringen av tid i televisionen, vad han kallar ”universal 
clock”, ett slags repressiv tidshanteringsregim som gör att anpassning till 
tidsformatet är viktigare än det innehåll som ska förmedlas. Såhär beskrivs 
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programserien (eller snarare idén till en programserie) ”Revolve” i konst-
tidskriften Paletten: 

Revolve är en idé till en serie samtal på TV där experter på samma eller 
snarlika områden ges möjlighet att diskutera en specifik dagsaktuell fråga. 
Revolve är ett sätt att skapa samtal och samtidigt betrakta samtalet utifrån. 
Det icke polariserade öppna samtalet en mindre grupp människor emellan, 
är en utmärkt form för kunskapsbildning men även en bra introduktion till 
nya frågeställningar. Ett samtal där de inbjudna deltagarnas drivkraft och 
egna intressen fritt leder ämnet in i olika nivåer av komplexitet. Inget krav 
ställs för att anpassa samtalet inför en publik och ingen programledare av-
bryter för att summera oavslutade argument. (Masucci 2005). 

Man ser därmed hur ambitionen med ”Revolve” snarare än att bjuda in 
publiken till en dialog istället vänder sig bort från den. Man frångår ambi-
tionen att anpassa sig efter en publik. Dialogen, eller samtalet, är iscensatt, 
avgränsat från störningar utifrån, både i form av televisionens konventio-
ner och av publikens förutsättningar. Vem är ett sådant samtal till för?50 
Det går att tolka ”Revolve” som något av en intern angelägenhet vars pri-
mära syfte är självförverkligande snarare än att realisera en ”genuin” 
kommunikation genom TV-mediet till en publik. 

Frågan om hur ”äkta” kommunikation och dialog uppnås hanteras an-
tingen genom att fysiskt bjuda in publiken till att delta i produktionspro-
cessen eller genom att symboliskt utestänga den från kommunikationspro-
cessen och upprätta en idealsituation för ett samtal som inte tar hänsyn till 
medieringen. 

Sammanfattande diskussion 
Vilka föreställningar om televisionen som kommunikation kommer till 
uttryck hos de alternativa televisionerna? Hur går materialet att kategorise-
ra i termer av genre och narration? 

Television har ofta (på gott och ont) fått tjäna som symbol för de elek-
troniska massmediernas tidsålder och det skådespel av bilder som Debord 
(1967/2002) såg ta över efter varuproduktionen i senkapitalismen. Kritiken 
mot televisionens position och förmodade effekter på individer och samhäl-
le har också handlat om hur mediet förfelar kognitiva kompetenser hos 
tittare, hur det bidrar till en kulturell förflackning, ett offentlighetens för-
fall och inträdet i ett hyperreellt tillstånd. Ofta har dessa senare anmärk-
ningar riktat sin kritik mot televisionen som masskommunikation och tele-

                                                      
50 Upplägget påminner om det argument som Pierre Bourdieu framlägger i inled-
ningen till Om televisionen (Bourdieu 1999: 25 ff.) där han understryker vikten av 
att själv ange villkoren för sitt medverkande i TV. 
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visionens brister är masskommunikationens brister (jfr Baudrillard 
1972/1981). Hur har de televisioner som jag studerat problematiserat dessa 
brister och vilka strategier har man utvecklat för att försöka kringgå dem i 
upprättandet av en alternativ television? Dels har man arbetat med en ökad 
transparens och att tona ned sin egen roll, sin egen betydelse – att bjuda in 
tittare att delta i produktionen eller att betrakta sig själv som ett slags ”öp-
pen programtid”. Dels har man, som i Good TV-konceptet ”Revolve” 
försökt att bryta mot televisionens kommunikativa koder för att tilltala en 
anonym masspublik, för att istället fjärma sig från en publik. 

Detta kan också sägas ha utvecklats till en kritik av televisionen som 
genremedium. I genreindelningen i konventionell television finns ett mått 
av standardisering som man i en alternativ kodifiering önskar sig bort ifrån 
och därmed blir ambitionen att skapa texter bortom genrer (t.ex. genom 
att påstå sig skapa en genre som inte existerar) en viktig strategi. Som jag 
visat i min kategorisering över de alternativa televisionernas innehåll går 
det att göra någon form av basal genreindelning, även om programmens 
utformning avviker från konventioner i övrigt. Samtidigt visar Candyland 
TV:s tablå snarare på en överdriven anpassning till televisionens genrer och 
programformat: Man sänder nyheter, matlagningsprogram, barnprogram, 
debattprogram, och är angelägen om att rubricera dessa inslag i enlighet 
med dessa genrer, även om innehållet sedan blir något annat. 

Jag har också försökt att visa hur CAC TV använder flera berättartek-
niska grepp hämtade från konstfilmen (Wollen 1982, Bordwell 1985). 
Detta skulle kunna tolkas som ett misslyckande där vägen till att rekodifie-
ra televisionen går genom att använda sig av tekniker från filmen, men det 
kan också visa på en brist som finns inte bara hos praktikerna utan i teori-
bildningen kring TV överhuvudtaget. Har Nick Lacey rätt när han hävdar 
att televisionen är för kommersiell för att förmå bidra med narrativa expe-
riment? CAC TV:s bruk av alternativfilmens narrativa egenskaper indike-
rar att han är något på spåren men det är oklart huruvida den bakomlig-
gande orsaken till detta verkligen är televisionens kommersiella villkor. 
Visserligen sändes CAC TV i en kommersiell kanal men hade inga restrik-
tioner beträffande programmens innehåll. Snarare tyder CAC TV:s imple-
mentering av konstfilmens optik i televisionen antingen på att det saknas 
kunskap och redskap tillräckligt för att utveckla televisionens berättande 
på televisionens egna villkor, eller så är den konventionella televisionen 
tillräckligt innovativ för att ta hand om sin egen experimentella utveckling 
(i linje med Caldwell 1995 och Butler 2010).   

Slutligen frågan om vad denna kommunikationskritik syftar till. En am-
bition, som finns uttalad hos CAC TV, men som även kan läsas in i Good 
TV, är att väcka ett kritiskt medvetande hos en förmodad TV-publik. Vä-
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gen dit sker genom att frångå de formella överenskommelser som genrer 
och berättarkonventioner upprättar mellan text och publik för att skapa ett 
”kritiskt tillstånd” där väldigt lite är på förhand givet. Jag menar att detta 
kritiska tillstånd på sätt och vis upphäver TV-upplevelsen på så sätt att 
televisionen slutar vara en osynlig förmedlare av ett innehåll och blir själva 
föremålet för betraktande. 
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KAPITEL 7 

Alternativ television som social kritik 
 
 
 
 
 
Hittills har analysen av de alternativa televisionerna handlat om uttrycks-
sätt, om formandet av en alternativ text och en alternativ kommunikativ 
situation. De estetiska formernas radikala alternativ har emellertid sina 
begränsningar, vilket varit föremål för kritisk teori på estetikens område 
(Rancière 2010; Habermas 1984; Jameson 1984/1986; Foster 1985), men 
också i kritiken mot textdeterministiska tanketraditioner som Screen-teori 
hos Hall (1980b) och Morley (1980). Genom att introducera perspektiv 
från forskningen om alternativa medier hoppas jag kunna relatera dessa till 
en social dimension och hur de former av kritik hos de alternativa televi-
sionerna som jag uppvisat i tidigare kapitel kan relateras till den sociala 
dimensionen. Detta sker i linje med hur John Downing (2001) argumente-
rar i polemik mot föreställningen (hos Walker 1994, men som också kom-
mer till uttryck hos Jonsson 2010) att det bara är inom konsten som radi-
kala alternativ låter sig realiseras under moderniteten. Downing påpekar 
att det finns alternativa medier, oppositionella läsningar och subversiva 
element inom mainstream-medierna, som ofta förbises när samtidskonsten 
hålls fram som härbärgerare av ett subversivt motstånd (Downing 2001: 
57). 

De frågeställningar som det här kapitlet är tänkt att belysa är: Vilka teo-
rier ur litteraturen om alternativa medier avspeglas i de alternativa televi-
sionerna? och Vad kan en studie av dessa televisioner bringa till forskning-
en om alternativa medier? Utifrån teorier och tidigare forskning om alter-
nativa medier är det möjligt att göra vissa antaganden kring hur en alterna-
tiv television torde fungera. Till exempel att den uppvisar och understryker 
förändrade sociala roller (Atton 2002); att den har en förankring i ett 
lokalt sammanhang och tjänar sitt närområde (Bailey m.fl. 2008; Rodrigu-
ez 2001); och att det finns ett taktiskt syfte med verksamheten (Garcia 
2007; Raley 2008; Stalder 2009). Det material som analysen bygger på 
består inte så mycket av det televisuella material som televisionerna produ-
cerat som på deras beskrivning av sig själva, i intervjuer och para-texter. 
Undersökningen rör sig därför på ett sorts idéplan där föreställningar om 
den egna verksamhetens betydelse relateras till kategorier hämtade ur litte-
raturen om alternativa medier. 
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Förändrade sociala roller 
I ett av inslagen i Candyland TV intervjuas två företrädare för den chilens-
ka piratstationen Señal 3. Ett utdrag från den intervjun innehåller flera 
element som finner sin motsvarighet i forskningen och litteraturen om al-
ternativa medier (se fig. 18). 
 
Det vi håller på med egentligen är att 
kämpa för tillgången till etermedia, 
därför att så som vi ser det så krävs det 
en demokratiseringsprocess underifrån 
och det är det vi håller på med, lite-
grann i stil som man har försökt i bland 
annat Venezuela, därför att vi tror att 
det viktiga är att det inte är de som har 
tillgång till produktionsmedlen som 
bestämmer vad som ska sändas och när 
det ska sändas, och det är det här alter-
nativet som vi utgör. Och vi känner att 
den problematik som vi har i våra hem-
länder också är giltig för er här i Europa 
och det är därför som vi vill dela med 
oss av vår erfarenhet [ursprungligen på 
spanska men översatt av tolk]. 

 

Fig. 18: Intervju med Señal 3 i Candyland TV. 

Den chilenske TV-aktivisten som blir intervjuad sammanfattar därmed fyra 
teman som betonar det alternativa i verksamheten: Det första temat hand-
lar om tillgången till etermedierna; det andra om demokratisering; ett tred-
je om makten över representationer, en fjärde aspekt, som inte uttalas spe-
cifikt i citatet men som ändå finns närvarande, är Señal 3:s tydliga kopp-
ling till ett specifikt lokalsamhälle, stadsdelen i Santiago där den har sin 
verksamhet. Señal 3 hade därmed varit ett typexempel för att illustrera den 
teoribildning som tidigare forskning om alternativa medier givit upphov 
till. T.ex. återkommer deltagande, tillgänglighet och organisering som vik-
tiga delar i litteraturen om alternativa medier. Chris Atton (2002) samman-
fattar detta som: ”Transformed social relations, roles and responsibilities – 
reader-writers, collective organisation, de-professionalisation of e.g., jour-
nalism, printing, publishing” (Atton 2002: 27). De alternativa televisioner 
som är föremål för den här analysen ansluter till dessa teman men det 
kommer att framgå hur de också har egenskaper som föranleder en pro-
blematisering och vidareutveckling av dem. 
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Tillgänglighet 
CAC TV, Good TV och Candyland TV är exempel på icke-professionella 
aktörer inbegripna i någon form av TV-produktion. Visserligen är många 
av dessa aktörer konstnärer som sedan tidigare är bekanta med audiovisu-
ella tekniker, till skillnad från ”vanliga” människor, men de är inte nöd-
vändigtvis tränade i konventionella former för att producera television på 
professionell nivå. I själva verket tycks det som om det är viktigt för dem 
att understryka detta förhållande och att framhålla sig själva som icke-
professionella. Denna betoning på icke-professionalitet eller amatörism 
framkommer tydligt i ett citat som var publicerat på CAC TV:s hemsida, 
där man framställde och presenterade projektet på följande vis: 

An amorphous group of social misfits and cultural outcasts are handed the 
reigns of a fledgling television program. Not having any experience in ma-
king television, they decide to re-invent the medium. CAC/TV is a time-slot 
for imagining alternate realities (CAC TV:s hemsida, nedladdningsdatum 
20070319). 

“Social misfits” och “cultural outcasts” är av allt att döma en överdrift när 
det kommer till att beskriva curatorerna och konstnärerna vid CAC i Vil-
nius. Möjligen kan man hävda att en sådan självbeskrivning ansluter till en 
föreställning om konstnärens roll under modernismen som rebell eller out-
sider i samhällets utkant (Baudelaire är naturligtvis en centralgestalt i detta 
sammanhang). Framförallt befästes en sådan position gentemot den bor-
gerliga konventionen, och konstnären som rebell hade möjligheten att 
överskrida moralens gränser, god smak och etikett (om ”brytningen med 
’borgaren’”, se Bourdieu 1992/2000: 105 ff.). Man kan kalla denna frihet 
för en estetisk autonomi. 

Men konstnären som outsider och den formella frihet som detta innebär 
är inte hela förklaringen till varför man väljer att framstå som amatör eller 
icke-professionell. Det finns även vad man kan kalla en ideologisk dimen-
sion till detta som handlar om att kunna förhålla sig oberoende gentemot 
ett system, något som kan kallas ideologisk autonomi. Denna dimension 
blir mer synlig i en intervju med en av Good TV:s grundare: 

Jag tror att den entusiasmdrivna och inte lönedrivna TV-produktionen är, 
den är intressant för det kopplar ju till en diskussion om amatörism. Det är 
klart, vi är ju amatörer i det att vi inte har ett professionellt sätt att produce-
ra på men, vi vill vara amatörer, men vi vill vara proffsiga amatörer, eller vi 
vill vara liksom intelligenta, ifrågasättande amatörer och inte bara amatörer 
för amatör… det finns en amatör som är en dilettant som vill vara profes-
sionella men inte lyckas. Vi är amatörer i en struktur i att vi inte är etable-
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rade TV-bolag utan vi är ett experimenterande TV-bolag (intervju MM 
20071012). 

Citatet vidgar och komplicerar konceptet ”tillgänglighet” för alternativ 
television. Endast den ”intelligente” amatören är kapabel till att producera 
ett alternativ: Han/hon undviker att gå i fällor (formalistiska/ideologiska) 
som förekommer inom ramen för mainstream-mediernas konventioner. 
Den estetiska och ideologiska autonomi som den icke-professionelle, eller 
amatören, besitter i förhållande till TV-produktionen kan kanske förklaras 
med hjälp av en distinktion föreslagen av Bourdieu (1985: 71) mellan att 
introducera nya former, det vill säga bryta mot konventioner (mettre en 
forme), och att ta hänsyn till formaliteter, det vill säga anpassa sig efter 
konventionerna (mettre des formes). Amatören, som Good TV beskriver 
honom/henne, är inte nödvändigtvis den ”älskare av…” som uttrycket 
ursprungligen avser, utan åsyftar snarare avsaknaden av formell träning 
och en socialisering in i en specifik produktionsgemenskap. En sådan av-
saknad av formell träning, minimal hänsyn till formaliteter, menar man ger 
möjlighet att introducera nya former av television (”vi är ett experimente-
rande TV-bolag”). 

Konstnärerna kan hävda en autonomi gentemot det fält som de invade-
rat, denna autonomi som de beskriver i termer av amatörism, och de över-
för helt enkelt sin självständiga position på TV-mediet. Men går detta att 
göra hur som helst? Konflikten mellan mettre en forme och mettre des 
formes, det vill säga mellan anpassning till och brott mot konventioner tas 
ganska lätt på i intervjucitatet. Samtidigt är television ett massmedium med 
en stark förankring i vardagslivet, vilket innebär att en formell igenkän-
ningsfaktor är viktig (jfr Timm 1989: 16). Ett alltför skarpt brott med 
konventionen riskerar att störa den vardagliga förankringen och istället ge 
upphov till förvirring. 

Candyland TV tar sig an frågan om tillgänglighet på ett radikalt sätt 
som överskrider lagens ramar. Pirat-TV är som tidigare nämnts ovanligt i 
Sverige medan piratradio har (liksom i andra länder) spelat en viss roll i 
den nationella mediekulturen (se Forsman 2011). Berättelsen om pirat-TV-
sändningen från galleri Candyland startar i stadsdelen la Victoria i Santia-
go, Chile. Där finns pirat-TV-stationen Señal 3 som sedan ett antal år till-
baka bedriver illegala TV-sändningar för de boende i området. En svensk 
dokumentärfilmare hade gjort en film om Señal 3 och man planerade att 
visa filmen på galleri Candyland i Stockholm. Medlemmar från piratkol-
lektivet skulle besöka Sverige och i samband med detta beslutade man att 
bjuda in dem till visningen och istället för att anordna en vanlig filmvisning 
föddes idén att rama in deras besök av ett slags pirat-TV-happening på 
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galleriet. Från en hemsida på internet hämtade man en ritning över hur 
man med enkla medel kan bygga en TV-sändare och man fyllde galleriet 
med teknisk utrustning från Mediegymnasiet vars elever engagerades som 
producenter och kamerapersonal. Förutom en intervju med medlemmarna 
från Señal 3 fyllde man tablån med diskussioner om television och video-
konst, liksom med lekfulla parodier på kända programformat. 

I flera bemärkelser var Candyland TV ett tämligen marginellt fenomen, 
det var en engångshändelse, vilket betydligt begränsar möjligheten att nå ut 
och det var avgränsat till att vara ett väldigt lokalt evenemang. För att 
någon skulle ha kunnat se Candyland TV:s sändningar skulle krävas att 
den presumtive tittaren aktivt sökt efter sändningen på sin TV-mottagare. 
Det är föga troligt att någon skulle stöta på sändningen av en slump, såsom 
är fallet med Good TV eller CAC TV.51 Candyland TV blir på sätt och vis 
motsatsen till ett massmedium och inverterar televisionens förutsättningar. 
Istället för ett fåtal som sänder till många blir det ett fåtal som sänder till 
ett fåtal. Detta får också konsekvenser för en av alternativmedieforskning-
ens centrala definitioner: Att publiken blir producenter på så sätt att här är 
det producenterna som blir sin egen publik. Detta påminner också om 
Good TV-medlemmen som hävdar att ”vi är vår publik” i citatet som in-
ledde kapitel 6. 

Tillgänglighet kan betyda två saker: tillträde till produktionsmedlen och 
tillträde till ett symbolsystem. Med tillträde till produktionsmedlen avses 
att tekniken är lätt att använda och ekonomiskt överkomlig, och med till-
träde till symbolsystem menar jag förmågan att förstå ett visst kodsystem 
eller språk. Alla tre exemplen; CAC TV, Good TV och Candyland TV är 
sprungna ur ett tillträde till produktionsmedlen, antingen dessa är tillhan-
dahållna av andra (CAC TV och i viss mån Good TV) eller att man så att 
säga tagit dem i besittning genom egenmäktigt förfarande (Candyland TV). 
Men mer intressant är hur förhållandet till den andra betydelsen av till-
gänglighet, tillträdet till symbolsystemet, ser ut i materialet. Man skulle 
nämligen kunna hävda att den stängda institutionen av kommersiell eller 
”offentlig” television kompenserat för bristen på tillträde till produktions-
medlen genom att utveckla ett konventionaliserat symbolspråk: Som publik 
har vi inte haft tillgång till produktionen men produkterna har varit lättill-
gängliga, eller som det uttryckts i Timm (1989): ”TV är på samma gång 
subtilt och övertydligt, banalt i utsagorna men komplext i produktionen, 

                                                      
51 Som redan nämnts kopplades sändaren emellertid aldrig in. Informanten menar 
att syftet med manifestationen redan uppnåtts i och med att lokala medier rappor-
terat om händelsen och därför lämnade aldrig Candyland TVs bilder lokalen. 
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tillgängligt för konsumtion men svårt att få tillgång till” (Timm 1989: 16; 
jfr också Edin 2000: 43 ff.). 

Vad som uppstår i fallet med de alternativa televisioner jag studerat är 
att det förhållande mellan tillträde till produktionen och tillgänglighet i 
konsumtionen som förekommer i citatet från Timm (1989) ovan blir inver-
terat. Tillgången till produktionen (som möjliggjorts på olika sätt för de 
olika projekten) ger ett komplext, och kanske otillgängligt innehåll. Åtmin-
stone är de program som skapas konventionaliserade i betydligt lägre ut-
sträckning än vad som annars är fallet med mycket av vad som visas på 
TV. Annorlunda uttryckt kan man säga att modelltittaren för dessa televi-
sioner är en tittare med en förmåga att uppskatta kvaliteter av audiovisuel-
la utsändningar som avviker från normen.  Det blir därför svårt att ”för-
stå” dem utifrån en vardaglig uppsättning av förväntningar på till exempel 
tilltal eller genrekännedom, varför man kunde hävda att tillgängligheten 
(till produktionsmedlen) leder till otillgänglighet (i innehållet). 

Demokrati och populism 
En betydande del av den sociala kritiken hos alternativa medier handlar 
om förhållandet mellan makt och medier. Alternativa, radikala medier 
framstår som ett demokratiskt alternativ till mäktiga mediemonopol som 
koloniserat offentligheten, och som administrerar den utan insyn eller del-
tagande från den publik som den påstår sig tjäna (jfr Downing 2001: 38 
ff.). Bristen på ”verklig” demokrati i massmedierna kompenseras genom en 
förment demokratisk publiktillvändhet, som i vissa fall beskrivs i termer av 
populism eller simulation (jfr Baudrillard 1983; Kellner 1990). 

Ett sätt att närma sig demokratifrågan är genom den alternativa televi-
sionens försök att undvika vad man skulle kunna kalla den populistiska 
impulsen hos mediet. I sin klassiska analys av offentlighetens uppgång och 
fall i Europa menar Jürgen Habermas att utvidgningen av offentligheten till 
att omfatta fler och fler områden i samhället samtidigt leder till att dess 
politiska funktion går förlorad. Detta ser han som en konsekvens av 
massmediernas utbredning vilken förvandlat en kulturresonerande offent-
lighet till en kulturkonsumerande publik. Den kommersiella koloniseringen 
av offentligheten förvandlar diskussionen till ”geschäft” (Habermas 1962). 
En sådan trend skulle kunna diskuteras i termer av populism – istället för 
att vända sig till offentlighetens rationella förnuft blir massmedierna ett 
verktyg för kulturpopulism. Man kan då definiera den demokratiska strä-
van hos alternativ television som en kamp för att bekämpa populism och 
det finns exempel i mitt material på hur frågan om populism angrips på 
olika sätt. 
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I sin egen diskussion om intentioner och relationen till publiken är Good 
TV angeläget om att inte bli en del av denna kulturpopulism. Strategin för 
att undvika den populistiska impulsen blir att avsäga sig alla anspråk på 
objektivitet. Den subjektiva positionen tar inga förmodade publikreaktio-
ner i beaktande och den anpassar sig inte till förväntade reaktioner. Istället 
blir publiken, som utifrån den kritiska traditionen har betraktats som varu-
fierade i den kommersiella televisionen,52 ett slags biprodukt till kommuni-
kationen och huvudsyftet är att visa det som man vill visa, det som man 
själv tycker är viktigt eller bra: 

MM: Oavsett hur man gör så blir det subjektivt. Om man säger såhär att de 
kommersiella kanalernas retorik är väl… den här demokratiseringen är to-
talt påhittad, det är en ursäkt för att få in pengar tycker jag 

LA: Den här demokratiseringen, vad menar du? 

MM: Att det är populärt, finns skillnad mellan populärt och populism, man 
ska inte tro att liksom, … populärt, det populära måste också ha en grund i 
(ohörbart) populismen är ju identitetslös. Den följer ju alla personligheter 
och syftar till att alla ståndpunkter som finns som är viktiga för någons in-
tresse, där tycker jag att den subjektiva positionen är otroligt viktig för den 
blir aldrig populistisk (Intervju JP och MM 20070919). 

Denna strategi att inte bry sig om någon respons från publiken skulle kun-
na tolkas i termer av elitism, något som ligger i linje med John Careys 
(1992) studie av den estetiska modernismens uppkomst och dess förhållan-
de till massamhället i The Intellectuals and the Masses. Det är en under-
sökning av hur det intellektuella etablissemanget i det tidiga 1900-talets 
Storbritannien och Västeuropa, genom sitt förakt för massamhället, mass-
alfabetisering och masskultur utvecklade modernismen: En estetik vars 
främsta funktion var att vara antipopulär. ”As an element in the reaction 
against mass values the intellectuals brought into being the theory of the 
avant-garde, according to which the mass is, in art and literature, always 
wrong” (Carey 1992: 18). Man kunde mot bakgrund därav argumentera 
för att det som Good TV gör, är att ersätta televisionens kulturpopulism 
med kulturelitism. Men denna estetiska elitism beskrivs också som motsat-
sen till folkförakt: 

Det finns en fördom som bygger på människoförakt; helt enkelt tron att 
människor, folket, inte vill ha vissa saker, inte kan hantera, inte klarar av, 
inte vill liksom och det är väl det som är urtypen av TV: ”det där kan vi inte 

                                                      
52 Begreppet ”publikvara" (Ang 1991) används ibland för att beskriva denna rela-
tion mellan publik och kommersiella medier. Se också Smythe (1977); Jhally & 
Livant (1986). 
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göra för folk orkar inte se det där, folk har inte tid att sätta sig in, det kan 
inte...”. Och allt det där är en lögn liksom. Där tror jag faktiskt på Machia-
velli -- man ska ge folket det folket behöver, vad folket behöver är nånting 
som är bra, nånting som är komplext, det kan vara många nivåer, nånting 
som tar tid, nånting… som är kanske ogripbart, det är klart att vi alla behö-
ver sånt. (intervju JP 20080220). 

Kritiken är riktad mot vad som beskrivs som ”urtypen av TV”, ett tilltal 
och en agenda som utgår från att publiken inte är kapabel att ta del av 
komplicerade resonemang eller material som inte strömlinjeformats enligt 
gängse mönster (jfr Watkins 2003). Huruvida detta har någon förankring i 
verkligheten ligger utanför diskussionen, men att föreställningen hos Good 
TV är sådan är intressant för analysen. Hänvisningen till Machiavelli kom-
plicerar förhållandet mellan producent och publik något, man kan kanske 
anta att det inte är en demokratisering av televisionen som är föremål för 
Good TV:s arbete (vilket också kan sättas i relation till diskussionen om 
förhållandet till publiken i den föreslagna programserien ”Revolve”). 

Det finns anledning att uppehålla sig vid diskussionen om populism i re-
lation till CAC TV. Populism är nämligen rubriken på, och temat för, ett 
av de avsnitt som ingår i mitt material från CAC TV. Men istället för att 
närma sig frågan om populism i termer av konfrontation, där den populis-
tiska impulsen hos massmedierna måste kväsas eller kringgås, väljer man 
att undersöka begreppet och tar hjälp av en av de starkaste symbolerna för 
förtingligande kulturindustri: Den klassiska Hollywood-filmen. Episoden 
innehåller referenser till filmen Sullivan’s Travels från 1942 och inleds med 
en kort sekvens ur filmen och genom hela avsnittet återkommer kommen-
tarer till filmen och framförallt till dess regissör Preston Sturges som 
beskrev vägen till en lyckad film genom en lista på elva punkter, ”Eleven 
Rules for Box Office Success”. Programmet beskrivs på hemsidan med 
följande ord: 

In between the release of "Sullivan‘s Travels" and "The Palm BeachStory," 
Preston Sturges compiled 11 rules for the box office. Like some of Sturges‘s 
dialogue, the faster the list is read, the funnier it is:  

       1. A pretty girl is better than an ugly one.  
   2. A leg is better than an arm.  
      3. A bedroom is better than a living room.  
      4. An arrival is better than a departure.  
      5. A birth is better than a death.  
      6. A chase is better than a chat.  
      7. A dog is better than a landscape.  
      8. A kitten is better than a dog.  
      9. A baby is better than a kitten.  
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     10. A kiss is better than a baby.  
     11. A pratfall is better than anything. 

 Would these rules work in the TV industry or contemporary art? We ask 
Lars Bang Larsen, one of the curators of Populism show, that just has ope-
ned at CAC Vilnius. (CAC TV:s hemsida, nedladdningsdatum 20070319). 

Programmet bjuder inte på någon iscensättning av populism (eller förhål-
landet mellan demokrati och populism) utan diskuterar det snarare som 
koncept, framförallt i förhållande till film och konst. Huvuddelen av pro-
grammet består av två samtal, ett mellan Raimundas och curatorn Lars 
Bang Larsen, och ett mellan Raimundas och curatorn Simon Rees. Kopp-
lingen mellan Sturges’ elva punkter och programmets innehåll sker genom 
redigeringen: Punkterna klipps in som grafik och ibland blir de till en 
kommentar till vad som sedan visas. Till exempel följs texten ”An arrival is 
better than a departure” av en scen där Raimundas och Lars Bang Larsen 
sitter i en bil och Raimundas säger ”We are filming the arrival to Vilnius”. 
Deras diskussion behandlar snarare Larsens karriär som curator än TV-
programmets tema. Däremot, i det samtal mellan Raimundas och Simon 
Rees, som äger rum i ett kök, talar man om Sturges’ elva punkter, framför-
allt ”A chase is better than a chat”. Rees påpekar att Hitchcock i sina fil-
mer ofta lät dialoger föras i bilar, vilket blir en kommentar till samtalet 
mellan Raimundas och Larsen, som faktiskt tilldrar sig i en bil. 

Därmed blir det synligt hur idén om demokratisering tar sig olika ut-
tryck i materialet. Från konstnärers nyfikenhet inför den populistiska im-
pulsen i televisionen och deras strategier för att hantera den, till mer for-
mulerad kritik mot mediepolitik. I vissa fall, som hos Good TV, verkar det 
som om kritiken mot populism faller över i en position som är elitistisk: En 
autonomi som inte bara hävdas gentemot mediets formella konventioner 
utan också mot en förmodad publik. 

Lokal förankring och att tjäna lokalsamhället 
En andra utgångspunkt för alternativ television som social kritik är idén 
om hur mainstream-mediernas intresse ligger i att tjäna rådande politiska 
förhållanden och generera ekonomisk vinst medan alternativa medier har 
ambitionen att tjäna ett lokalsamhälle eller ett kollektiv (som i community 
media eller social movement media). Bailey m.fl. (2008) talar om detta som 
”serving the community”. Det implicita löftet hos alternativa medier är att 
de bättre än de etablerade kanalerna kan tillgodose och tillvarata lokal-
samhällets eller kollektivets intressen. Detta är en altruistisk definition av 
alternativa medier och man kan fråga i vilken utsträckning som denna 
aspekt gäller för de alternativa televisioner jag studerat. 
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När frågan om medieaktivism kommer upp i en intervju med Good TV 
(MM och JP 20070919) säges följande: ”Vi är inte aktivister, vi är privile-
gierade konstnärer” och berättar vidare hur journalister velat rama in de-
ras projekt i termer av medieaktivism. Det verkar vara lätt att falla in i 
färdigformulerade kategorier i mötet med en verksamhet likt Good TV. 
Inbyggd i en sådan kategorisering finns ett batteri av värden som springer 
ur frågan om maktförhållanden i medierna och dramaturgin gör alternati-
ven till heroiska utmanare. Det finns också värden/förväntningar kopplade 
till public access-formen som det är värt att skåda Good TV i ljuset av. 
Den vanligaste benämningen på den typ av mediekanal som public access-
kanalen Öppna kanalen är ett exempel på är community media: Icke-
kommersiell, lokal, med syfte att i första hand se till medborgarnas och 
närsamhällets intresse. I Sverige har dessa medieformer varit nära knutna 
till föreningslivet, både den lokala närradion och icke-kommersiella lokal-
TV:n bygger på medlemskap i form av ideella föreningar (Ds 2004). 

Öppna kanalen erbjuder assistans för sina medlemmar utifrån respektive 
medlemsorganisations behov av kunskap och kompetens. Denna assistans 
sträcker sig från att ta emot färdigproducerade program på DVD redo att 
placeras i veckotablån, till att hjälpa medlemmar att filma sina program i 
studion där Öppna kanalens personal även kan bidra med assistans i post-
produktionen. Det är i denna studio som Good TV producerat sina live-
sändningar. Studion var under tiden för Good TV:s verksamhet utrustad 
med tre kameror, två med mini-DV och en super-VHS.53 

När konstnärerna bakom Good TV först kontaktade Öppna kanalen var 
det med en idé om att tillhandahålla korta klipp med videokonst att visas 
då inga program sändes. Istället föreslog kanalen att de skulle bli medlem-
mar av sändarföreningen. Därmed kom de i kontakt med vad man kunde 
beskriva som en inkluderande ideologi i public access och community me-
dia: Istället för att ta emot färdiga sekvenser att sända föreslog Öppna 
kanalens ordförande att konstnärerna skulle bli medlemmar i föreningen 
och därmed få en möjlighet att sända vad de ville varje vecka. Good TV 
skapades och därmed också ett möte mellan det ideella föreningslivet och 
kreativa värden. 

Ett exempel på den kollektivistiska, kooperativa andan (och bristen på 
ekonomiska medel) hos Öppna kanalen som framkommer i en anekdot av 
en av Good TV:s medlemmar visar hur Good TV på ett omedelbart sätt 
kunde bidra till Öppna kanalens tekniska infrastruktur: 

                                                      
53 Dessa uppgifter bygger på ett studiebesök jag gjorde på Öppna kanalen 
20080417. 
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JP: öppna kanalen har en lokal på medborgarhuset och det är där de alltid 
har funnits, och där så har de ett slags ja, ihopsamling av jag kan tänka mig 
att de fått donationer liksom av sändning- och studioutrustning (…)ganska 
så prekärt liksom de hade, när vi blev medlemmar så hade de [inte] nån 
DVD-spelare, man kunde inte sända från en DVD då och det var liksom 
nånting som de hade börjat tänka på eftersom många föreningar hade börjat 
komma med DVD så de funderade på att de kunde ta upp det på före-
ningsmötet att man kunde köpa en dvd och då, det var precis när vi blev 
medlemmar och då hörde vi eller vi tänkte då under föreningsmötet att man 
(ohörbart) men det handlade bara om att köpa en vanlig DVD-spelare så att 
säga så då gick vi och köpte den och donerade den till kanalen öppna kana-
lens alla sändningar på DVD är från en DVD från Good TV så de har ingen 
ekonomi liksom så hela stället bygger på ja, att det har varit donationer så 
det är ganska prekär (intervju 20070919). 

Uppgiften att Öppna kanalen skulle baseras på donationer är inte korrekt 
då dess finansiering kommer från medlemsavgifter. Öppna kanalen är helt 
oberoende och självförsörjande. Då medlemsavgiften är tämligen hög 
(2008 låg den på 10000kr/år), och medlemsorganisationerna måste vara 
ideella organisationer, finns det stora skillnader i vad de olika medlemmar-
na kan göra. Good TV är privilegierade i detta avseende då de som konst-
närer kan ansöka om bidrag och stipendier från stiftelser. 

Lokalförankringen verkar viktig för alla tre exemplen. Hos CAC TV är 
det tydligt att man är en del av ett kulturellt sammanhang i Vilnius. Även 
om konstvärlden är internationell och man gör ”utflykter” (bl.a. till Norge, 
Ryssland, England) så är man förankrad i Vilnius. Good TV verkar också 
lyfta fram sin egenskap av att vara lokal-TV som viktig, och att dess pro-
gram visas i lokal-TV är betydelsefullt: 

LA: Händer det nåt med själva verket när det presenteras inom ramen av tv-
mediet? 

JP: Det är svårt att veta för jag har aldrig kunnat vara med och se vad som 
händer i hemmen när de får in Good TV för det är en helt annan kontext 
som inte går att jämföra så att säga, det är samma videoverk som visas, 
samma material men en helt annan kontext. Drömmen vore ju att vara 
hemma hos nån när den personen bara råkar bläddra förbi och få in öppna 
kanalen och fastna, som ser en bild som får dem att ”vad är det här?” och 
fastna, för det händer aldrig på ett galleri där människor kommer in. De vet 
att det är villkoren, folk som råkar gå förbi är väldigt få, man råkar inte 
bara gå in på en McCarthey-utställning på Moderna museet och titta på ett 
videoverk och gör man det så backar man ganska fort men hemma i tv-
rummet va det är en annan sak, du sitter där själv, det är en annan sak lik-
som, på det sättet är det, jag vill ju tro, nu kanske det bara är min mamma 
som tittar på det på torsdags- och söndagskvällar, hon gör det jag vet det, 
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men jag vill tro att det gör nåt med verken att det har en annan potential 
liksom ”sitting ducks” (intervju JP och MM 20070919). 

I citatet ovan kan man kanske skönja en glidning mellan att tillgodose det 
lokalas intressen till att låta det lokala tillgodose de egna intressena. Här 
finns en social dimension i det att man önskar tillgängliggöra ett material 
som annars dikteras av konstvärldens institutioner (gallerier, utställningar 
etc.) och på så sätt ge verken en ny betydelse i relationen till en annan typ 
av publik än den som konstinstitutionerna skapar. Samtidigt uppgår pro-
grammet och dess verksamhet i en annan institution, en som tillhandahål-
ler ett redan existerande nät av över 300 000 potentiella tittare genom 
Öppna kanalen. Även om få eller inga av dessa mottagare faktiskt ser pro-
grammet så tjänar denna möjliga publik – alla dessa ”sitting ducks” – som 
en symbolisk social tillgång. 

LA: men är det nån som har kontaktat er som har sett er råkat se er på tv o 
hört 

MM: Ja jag har hört många historier om speciellt de här livesändningarna så 
har det folk har reagerat stark, de fattar inte vad det är för nånting, det be-
hövs väldigt lite för att få folk att fatta hur likriktat allting är, även på in-
ternet – (ohörbart) visuella…tv-producenter de har alla visuell och kulturell 
struktur som alla tar för givet som aldrig är så blir det såhär men om man 
tänker efter så får det verkligen folk att tänka till…det här avslöjar ju en fa-
sad en fasad som är språklig, som har ett syfte o då kan det handla om 
längder eller, det finns mycket också som är bortglömt från den diskussion 
som fördes på 70-talet kring mediers makt och mediers förmåga att är nån 
sånhär konsekvens av Frankfurtsskolans kritik av massindustrin men som 
idag inte har uppdaterats eller som idag inte.. de som är intresserade av att 
utveckla den blir väldigt fort en del av det system… här kommer ett nytt ut-
tryck ja då härmar vi det det är liksom en del av språket… (intervju JP och 
MM 20070919). 

”Community media”, det vill säga närmedier och s.k. medborgarmedier 
(Rodriguez 2001; Howley 2005) brukar definieras genom att de har en 
stark förankring i ett lokalsamhälle. Öppna kanalens ”när-TV” är ett ex-
empel på hur denna form idealt sett verkar: En television frikopplad från 
ekonomiska intressen, där vem som helst har möjlighet att medverka. Det 
är en television av medborgare, för medborgare. Även om Good TV hänvi-
sar till lokalförankring och sin roll i relation till medborgare så finns det 
samtidigt en tendens att denna medborgarnas kanal och den potentiella 
publiken blir intäkt för att definiera projektet i och för sig själv. Möjlighe-
ten att nå en annan publik än man gör genom de traditionella gallerierna 
är inte nödvändigtvis en tjänst för publiken eller lokalsamhället som det är 



 LINUS ANDERSSON Alternativ television I 159 
 

en tjänst som tillhandahåller publik för konstnärerna som konstnärerna 
annars aldrig skulle nå. Det som hos Bailey m.fl. (2008) heter ”serving the 
community” skulle i det här fallet lika gärna kunna beskrivas som ”served 
by the community”. Detta gör att Good TV som TV-program snarare blir 
tjänat av än tjänar lokalsamhället. 

Taktisk användning av mediet: avantgardism och tactical media 
Ett sätt att närma sig CAC TV kan vara genom vad som i artikeln ”An 
avant-garde for the mainstream” (Ytreberg 2002) beskrivs som avantgar-
distisk television. Där diskuteras några exempel från norsk TV och avant-
garde-begreppet appliceras på TV-produktion. Detta är visserligen inte helt 
oproblematiskt eftersom vissa definitioner av ”avant garde” likställer det  
med mellankrigstidens dadaism och surrealism och blir således ett uteslu-
tande historiskt begrepp som inte låter sig appliceras i andra sammanhang. 
Emellertid är det möjligt att tala om ett slags neo-avantgardism där konst-
närligt arbete verkar under andra villkor än dadaisterna och där utmaning-
ar och ifrågasättande tar sig andra uttryck än på 1920/1930-talen. 

En möjlighet som föreslås är att betrakta avantgardet ett sätt att överfö-
ra en marginell kulturell och estetisk sensibilitet på mainstream-kulturen 
(Ytreberg 2002: 124). Detta perspektiv skulle placera konsten närmre kul-
turindustrin än vad som var fallet med det historiska avantgardet. Ytreberg 
konstaterar vidare att TV:ns avantgarde inte kan vara lika aggressiv och 
konfrontativ som det historiska avantgardet under mellankrigsperioden. 
Avantgardistiska TV-program fungerar snarare som den kommersiella 
televisionens ”forsknings- och utvecklingsavdelningar”, en typ av experi-
mentverkstad som visserligen är kostsam men som bidrar till att det kom-
mersiella systemet kan utvecklas och förnya sig självt. 

Omständigheterna kring CAC TV är redan från början exceptionella. I 
loggen på hemsidan finns följande beskrivning, hämtad ur ett inlägg med 
titeln ”2003: A brief history of a phone-call”. Den Mr Kuizinas som hänvi-
sas till i texten var chef för CAC och den som tog emot TV1:s inbjudan. 

Mr. Kuizinas got surprised: this was a first time the CAC had been approa-
ched by a TV with such a proposal and it was a first proposal of such a kind 
to come from a TV to any cultural institution in Lithuania. “What about 
other countries?” – a question raised in our mind when we started to think 
of the situation this proposal had created, “Would a commercial TV chan-
nel in France ever propose its prime-time to Palais de Tokyo, for example?” 
And does it make any sense to collaborate with a purely commercial entity 
whose main principle is the audience-law and the basic objective is econo-
mic profit?  – another doubt followed. Naturally there were more doubts 
and questions that multiplied as soon as we started to think about the CAC 



160 I LINUS ANDERSSON Alternativ television 
 

TV in more pragmatic terms, not to forget our big enthusiasm and delight of 
doing it. (CAC TV:s hemsida, nedladdningsdatum 20070319). 

Telefonsamtalet kom från Rytis Zemkauskas, som ger följande bakgrunds-
beskrivning: 

[T]o make long story short - in 2003 I was appointed a creative director of 
TV1, a new channel with orientation towards educated city-dwelling target 
audiences. So along with documentaries, jazz shows etc. I had an idea to 
make a programme about "pure art" and instantly there was a thought 
about CAC and why not call it a CAC TV. So I rang Kestutis Kuizinas and 
he said yes (or "yessss!" to be precise). That's about it. The programme was 
never censored, they did everything themselves, during the first season I did 
consult them sporadically on how to make a watchable product, but never 
on a content. (e-mail från RZ 20080107). 

Från beskrivningen av TV-kanalens inriktning så kan man konstatera att 
det inte rör sig om vilken kommersiell TV som helst utan ett koncept som 
kanske mer än andra var öppet för avantgardistiska experiment. Därmed 
inte sagt att kanalen var frikopplad från den globala mediekulturen där 
televisionen är underställd en generell tendens som likriktar utbud och 
uttryck, format och innehåll. Även en urban och jazzig TV-kanal i Litauen 
omfattas av universal clock och monoform, för att använda Peter Watkins’ 
(2003) begrepp.  

På samma sätt som det går att etikettera (och problematisera) Good TV 
som ”community media” finns ett begrepp inom forskningen om alternati-
va medier som till en början ser ut att vara en passande beskrivning av 
CAC TV. Detta är ”tactical media”, ett koncept utvecklat av bl.a. Lovink 
(1993) med avseende på alternativa medieformer som inte nödvändigtvis 
placerar sig under deviser som ”icke-kommersiell” eller ”småskalig”. Dis-
kussioner om tactical media kom igång i början på 1990-talet, strax innan 
internet slog igenom som den självklara kanalen för gör-det-själv-medier. 
Med termen ville man identifiera och beskriva ”a movement which occupi-
es a ’no-man’s land’ on the borders of experimental media – art, journalism 
and political activism – a zone that was, in part, made possible by the mass 
availability of a powerful and flexible new generation of media tools” 
(Garcia 2007: 6). Man har därmed utvecklat en term som avser gränslan-
det mellan medieaktivism och konst, vilket ganska bra ringar in vad CAC 
TV ägnat sig åt. Dock finns det i termen ”tactical” en inneboende före-
ställning om att använda sig av medierna för ett visst ändamål. CAC TV 
var inte taktisk i bemärkelsen att den startade sitt projekt med avsikt att 
taktiskt nå några på förhand uppställda mål. Initiativtagare var snarare 
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kanalen, TV1, och vad som sedan skedde växte fram i en process med öp-
pen utgång. 

I en intervju i Financial Times (O’Reilly 2006) beskriver Raimundas 
CAC TV:s idé som ”To play with the rules of commercial pop-culture whi-
le deconstructing them”. Detta väcker en rad frågor: Vad finns det för 
regler i den kommersiella populärkulturen? Hur leker man med dem? När 
upphör man att driva med systemet för att istället bli en del av det? En 
pessimistisk, kritisk tolkning av Ytrebergs (2002) beskrivning av avantgar-
distisk television skulle föreslå att den lek som CAC TV var upptagen med, 
snarare bidrog till att utveckla den kommersiella populärkulturen än för-
ändra dess villkor.54 Det är lätt att närmast slentrianmässigt läsa in en sub-
versiv potential i det konstnärliga experimentet, men det vore en alldeles 
för lättviktig analys. CAC TV var troligtvis inte något ekonomiskt vinst-
projekt för TV1 – man lockade inte speciellt många tittare (i snitt 
6500/vecka) – men om man tar hänsyn till det kulturella värdet så kunde 
CAC TV bidra med att utmärka kanalen som kulturellt medveten. På så 
sätt ligger programmet ganska nära Ytrebergs (2002) analys av avantgar-
de-TV som kulturindustrins forsknings- och utvecklingsavdelning men 
också som en form av avantgardistisk utsmyckning, liknande de prestige-
projekt som film- och musikindustrin alltid frambragt trots att de dras med 
förlust. På så sätt kan CAC TV till en början likna tactical media: En inter-
vention i det kommersiella TV-flödet som bryter mot former och normer, 
men den är i själva verket ett utslag för ”media’s tactic”, en strategi från 
institutionens sida där kulturindustrin drar nytta av ”konstnärliga” värden 
som autonomi och normbrott för att hävda sitt varumärkes (pseu-
do)individualitet på en marknad (jfr Horkheimer & Adorno 1947). 

Hos CAC TV heter det att man vill leka med ”the rules of commercial 
pop-culture” vilket sker inom ramen för denna kommersiella populärkul-
turs egen arena, den kommersiella TV-kanalen. Det visar sig dock att CAC 
TV diskuterar detta på ett sätt som inte är normativt eller värderande, 
åtminstone inte i lika stor utsträckning som Good TV och Candyland TV 
gör. Det tycks inte finnas någon reformistisk tendens hos CAC TV och det 
system man bryter in i har inte på förhand blivit värderat. Ändå förekom-
mer det formuleringar i CAC TV:s självbeskrivning som tyder på att dess 
utgångspunkt är en kritisk eller skeptisk position gentemot denna kommer-
siella television: 

                                                      
54 En mer optimistisk tolkning vore att dra paralleller till Bondebjergs (1995) dis-
kussion om ett ”postmodernistiskt avant-garde”, för vilket populärkulturen blivit 
ett ”naturligt råmaterial” och som försöker bygga broar mellan avant-gardet och 
genreberättandet (Bondebjerg 1995: 46). 
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Today the Contemporary Art Centre in Vilnius is probably the only institu-
tion in the world that got a proposition from a commercial TV channel to 
create and broadcast its own program. The workers of Haute Couture indu-
stry could not resist a proposition to create their own TV model and use the 
facilites of a TV. Only TV sceptics could begin to work so enthusiastically 
transforming and recreating the genres of TV. Protesting against the old-
fashioned and obsolete principle of TV producng [sic]– ”arists [sic] for ar-
tists about art” – CAC TV team has chosen the most relevant and open pub-
lic TV production methods (CAC TV:s hemsida, nedladdningsdatum 
20070319). 

I citatet finns en antydan till formalistisk kritik i det att man vill utveckla 
en egen modell för hur television produceras. Hursomhelst ligger det en 
föreställning om en förlegad, obsolet television som man revolterar emot. 
Motmedlet är en ”relevant, öppen och offentlig” metod för att producera 
television, något som man kan spåra i konceptet om en ”reality meta 
show”, i efterlysningen på hemsidan efter folk som vill vara med och göra 
TV, liksom i den spontana, slumpmässiga stil i vilken programmet är fil-
mat och redigerat. Dock bör man akta sig för att tillskriva dessa uttalanden 
alltför stor betydelse, de författades tidigt under projektet innan man 
egentligen börjat producera några program, men speglar likväl en före-
ställning om TV. 

Ett annat ställe där CAC TV beskriver vilken typ av television den skulle 
vilja skapa är i dess ”Frequently given responses”, en lista av uttalanden, 
formulerade som svar på frågor, (frågor som inte finns närvarande i tex-
ten). Där betonar man snarare en intellektuell förankring genom att föreslå 
en television producerad av några tänkare som är förknippade med starka 
idéer om television: 

Well, one possible premise would be to imagine what kind of television 
could be produced if we were to invite a group of thinkers (i.e., Pierre Bour-
dieu, Avital Ronell, Paul Virilio, Raymond Williams, Jacques Derrida) to 
collaborate with a rotating cast of artists, cable-access producers, anti-
capitalists, tele-evangelists, and day time talk show hosts. (CAC TV:s hem-
sida, nedladdningsdatum 20070319). 

Citatet visar på en eklekticism som kan sägas vara karakteristisk för CAC 
TV: Blandningen av intellektuell prestige och populärkulturell kitsch (och 
som också återspeglades i den lista av förebilder som jag citerade i föregå-
ende kapitel). Även om det tyder på en informerad reflektion kring televi-
sionens vara finns det samtidigt något respektlöst i citatet. Uppradandet av 
intellektuella ”storheter” gör dessa innehållslösa och pompösa, särskilt i 
relation till tele-evangelister och talk show-värdar. Det som föreslås är 
snarare ett spektakel än en vision om ett intelligent massmedium. Frågan är 
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om inte det som föreslås snarare är ett uttryck för just de ”regler” hos den 
kommersiella populärkulturen som man försöker leka med?  Skillnaden 
mot till exempel den typ av ytliga talkshows som Bourdieu (1998) så 
skarpt kritiserar är inte uppenbar. 

Förhållandet till mainstream 
För de alternativa televisioner som jag undersökt gäller det att upprätta en 
relation till mainstream-televisionen. Som jag diskuterade i avhandlingens 
inledning är alternativ ett negativt definierat begrepp (eftersom det får sin 
betydelse i förhållande till något annat), men det kan samtidigt fungera 
som ett slags värderande begrepp. 

Förhållandet till televisionen som institution kan beskrivas genom att 
placera de tre televisionerna på en skala mellan centrum och periferi (eller 
inuti/utanför). Centrum skulle då innebära mainstream-televisionens insti-
tutioner, där CAC TV befinner sig (om än något i utkanten på grund av 
TV1:s ställning som liten uppstickare på det litauiska TV-fältet). I periferin 
finner man Candyland TV som inte hade någon koppling alls till någon av 
televisionens institutioner. I ett mellanläge står Good TV som genom pub-
lic access befinner sig i ett officiellt sanktionerat sammanhang men ändå 
utanför mainstream-televisionen. 

Beträffande Good TV har det framgått att ”mainstream-television” lik-
ställs med en typ av gestaltningsform. Man har tagit intryck av Peter Wat-
kins’ idéer om mass-audio-visuella mediers ”monoform” (Watkins 2003), 
det vill säga en sorts formell nivellering eller likformighet som på ett över-
gripande plan strukturerar dokumentärer, spelfilm och television genom ett 
slags normerande konsensus beträffande längd, klippning etc. Watkins’ 
bevisföring är tämligen anekdotisk men föreställningen om en likformighet 
tycks ha bidragit med en idé om television som Good TV kan ta avstånd 
från.  

Erfarenheten är ju helt enkelt att kommersiella kanaler, de tror ju alltså att 
om man ska sända nånting på TV så måste det se ut på ett visst sätt annars 
kommer vi att förlora våra kunder, de kommersiella kanalerna har ju blan-
dat ihop kundbegreppet med publikbegreppet, så de säger att de förlorar 
kunder… jag tror det kommer en tid där också kommersiella kanaler inser 
värdet av experimenterandet med formen och jag tror att det handlar fram-
förallt med att där finns en organisation som består av tusentals människor 
som ska få lön, det finns institutioner och skolor. DI [Dramatiska institutet] 
är en ideologisk och formmässig skola där man kommer ut och tror att det 
finns ett visst sätt att göra TV på, ett sätt att producera rörlig bild på. Vi är 
konstnärer, vi har högre ambitioner än så, vi vet, vi har alla varit i det valet 
att ska vi bli liksom en av tusen tråkiga filmare TV-producenter eller ska vi 
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försöka utveckla saker eller våga värdera andra saker än de välgjorda, väl-
producerat… det finns inget fel i det, det som är välgjort är inte det vi kriti-
serar i sig utan kanske att nöja sig med det (intervju MM 20070919). 

Troligtvis är verkligheten mer komplex än vad detta citat låter påskina. 
Man får förmoda att de filmare som fått sin utbildning vid DI med föresat-
sen att bli ”en av tusen tråkiga filmare” är ganska få. Istället bör citatet 
läsas som utslag för en positionering i avsikt att distansera sig från andra 
aktörer på ett fält (jfr Bourdieu 2000). Det har diskuterats i vilken ut-
sträckning som den teori om sociala fält på kulturproduktionens område 
som Bourdieu utvecklat är applicerbar på medier/masskultur (Broady 
1988; Broady 1998; Bengtsson & Lundgren 2005; Hesmondhalgh 2006). 
Det fält som kan uttolkas ur citatet är inte nödvändigtvis begränsat till ett 
fält för TV-produktion, utan tycks omfatta flera områden av rörlig bild. 
Om detta ska läsas som en positionering på ett socialt fält så ger det ett 
ytterligare perspektiv på hur ”social kritik” ska förstås: Social kritik som 
en insats på ett socialt fält och där ”alternativ” kan förstås som ett värde 
(jfr Bolin 2011). Att identifiera sig som konstnär i motsättning till ”tråki-
ga” filmare och TV-producenter är att utmana de statusrelationer som 
fältet upprätthåller. 

Kommersialisering av televisionen var också en utgångspunkt för Can-
dyland TV, och då snarare utifrån ett mediepolitiskt än ett formalistiskt 
perspektiv. Tillexempel framhålls avsaknaden av debatt kring övergången 
till digital-TV som en anledning till att genomföra piratsändningen. Över-
gången till digitala marksändningar för TV beskrivs av en av initiativtagar-
na till Candyland TV som ett exempel där den kommersiella kommunika-
tionsindustrin skyndat på och drivit igenom en mediepolitisk förändring 
utan någon offentlig ventilation. Därför blev det motiverat att genomföra 
ett lagbrott som en aktion för att kanske provocera fram en diskussion 
eller bryta den upplevda tystnaden kring sådana frågor. Men det fanns 
även en formalistisk kritik av mainstream-TV hos Candyland TV: 

Vid intervjun med PO visar han mig ett nyhetsinslag från chilensk TV som 
streamas över webben. Inslaget handlar om den jordbävning som ägde rum i 
Chile i början av 2010 och innehåller bl.a. intervjuer med förtvivlade män-
niskor. PO gör mig uppmärksam på hur ett musikspår spelas i bakgrunden, 
vilket han ser som ett exempel på hur TV-inslaget, som skildrar en kata-
strof, ändå vill förmedla någon sorts trivsel, en sorts ansvarslös ”estetise-
ring” eller försköning (ur fältanteckningar 20100303). 

TV-klippet som beskrivs ovan kan jämföras med det ”tonsatt[a] och dra-
matisera[de] montage” som förekom i kritiken hos Jonsson (2010:96) som 
citerades i avhandlingens inledning. Bristen på demokratisk insyn i utveck-
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lingen av televisionen sammanförs hos Candyland TV med ett ifrågasät-
tande av den tendens till oansvarigt förvaltande av televisionens makt som 
exemplet med TV-inslaget från Chile är tänkt att illustrera.  

Sammanfattande diskussion  
Det är förvisso ingen samstämmig bild av televisionen som framträder ur 
ovanstående beskrivningar och kommentarer. Televisionen kan uppfattas 
som obsolet, likformig, oansvarig men detta är uppfattningar som tillhör 
standardutbudet hos den kritik som brukar riktas mot mediet och, som 
Sconce (2004) konstaterat, ofta är mindre sofistikerad och nyanserad än 
televisionen själv. Men som föreställning betraktat är denna löst skisserade 
”straw man” ändå intressant. Den ger de alternativa televisionerna något 
att definiera sig emot, på samma sätt som ”masskulturen” eller ”kulturin-
dustrin” en gång definierades för att legitimera konsten. På liknande sätt 
har också andra alternativa medier framträtt som radikala alternativ i rela-
tionen med en dominerande mediemakt. Till exempel kunde den ameri-
kanska propagandastationen Radio Free Europe uppfattas som alternativ 
till de dominerande statskontrollerade massmedierna i Östeuropa (jfr An-
dersson 2004; Downing 1996). 

De tre fall av alternativ television som utgör studiens material visar upp 
olika arenor för social kritik av television: Att träda in den kommersiella 
televisionens kärna och upprätta ett okonventionellt innehåll från insidan; 
att begagna sig av den icke-kommersiella lokal-TV:n (public access); och 
att sända pirat. I analysen av dessa vägar, eller strategier, har det framgått 
att frågan om hur man ska definiera alternativ måste problematiseras. Vis-
serligen är detta ingen ny insikt – man finner sådana formuleringar i myck-
et av litteraturen om alternativa medier (Atton 2002; Rodriguez 2001) men 
då snarare i form av en teoretisk reflektion snarare än det empiriska mate-
rialet. 

De frågor som det här kapitlet har utgått från är: Vilka teorier ur forsk-
ningen om alternativa medier avspeglas i de alternativa televisionerna? Vad 
kan en studie av dessa televisioner bringa till forskningen om alternativa 
medier? 

I litteraturen om alternativa medier finns en traderad devis som säger att 
centralt för de alternativa medierna är att de luckrar upp gränsen mellan 
producent och publik. Mediepubliken bryter sin passivitet och blir aktiv 
producent. När det kommer till Candyland TV skulle man kunna tala om 
en invertering av denna devis. Projektet placerar sig, i egenskap av pirat-
sändning, inom ramarna för vad som definieras som alternativt och utma-
nande. Men istället för att göra tittarna till producenter gör de sig själva till 
sin egen publik. Candyland TV blir till ett slutet system. 
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Vidare diskuterades hur en annan funktion för alternativa medier som 
återfinns i litteraturen var ”serving the community”, det vill säga att tjäna 
det lokala samhället. I Öppna kanalen Stockholms beskrivning av verk-
samheten understryker man hur man är ett fritt och demokratiskt alterna-
tiv som drivs av en ideell förening. Kopplingen till en diskurs om communi-
ty media syns inte minst genom ett nära samband till sajten communityme-
dia.se som drivs av en av public access-televisionens pionjärer i Sverige, 
Christer Hedström.55 Den icke-kommersiella lokal-TV:n är ett politiskt 
initiativ vars syfte är att stödja det lokala civilsamhället genom att erbjuda 
TV-teknik för föreningslivet. Analysen av Good TV:s tillkomsthistoria 
visar emellertid att projektet visserligen ansluter till dessa ideal men fram-
förallt att man spelar på dem för att genomföra en konstnärlig intervention 
i community-mediet. Man skulle kunna hävda att devisen ”serving the 
community” faller över i att bli ”served by the community”. 

Det tredje exemplet i materialet, CAC TV är också det som ligger på 
gränsen till vad som skäligen låter sig klassas som ”alternativt”. Men som 
framgått så finns det kopplingar till den typ av alternativa medier som 
kallas tactical media: Interventioner som överskrider uppdelningen mellan 
alternativ och mainstream för att istället fokusera på en viss fråga eller 
problem. I CAC TV:s fall handlar denna fråga om att utmana gränserna 
för kommersiell populärkultur. Dock har det också framgått vilka be-
gränsningar som finns i tactical media-begreppet i relation till CAC TV 
eftersom projektet inte har sitt ursprung i frågeställningen som sådan utan 
tillkom på initiativ av kanalen som sände dem. Här finns istället koppling-
ar till Ytrebergs (2002) beskrivning av avantgarde-televisionen som kultur-
industrins ”forsknings & utvecklingsavdelning”. Kanske kan man påstå att 
CAC TV istället för att vara ett exempel på tactical media snarare är ett 
utslag av ”media’s tactic”? Det kommersiella systemet är beroende av in-
ternaliserade revolutioner för att överleva eller återskapa sig självt. CAC 
TV fyller en sådan funktion genom att osäkra estetiska och berättarteknis-
ka konventioner. 

Vad jag i denna del av analysen försökt visa är hur koncept som utveck-
lats inom forskningsfältet alternativa medier inte fullt ut räcker till för att 
förstå dessa televisioner. Det går till och med att hävda att vissa av de vär-
den som föresatts av alternativa medier-forskningen övergår till att bli dess 
motsats, det vill säga att producenterna blir sin egen publik (istället för att 
publik blir producent), served by the community (istället för serving the 
community), media’s tactic (istället för tactical media). 

                                                      
55 Hedström är t.ex. författare till rapporten Öppna radion och televisionen: Kart-
läggning och analys av icke-kommersiell lokal radio och tv (Ds. 00 2004). 
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Vad kan dessa resultat bringa till forskningen om alternativa medier? 
Innebär det att de förväntningar på en alternativ estetik och en konstnärlig 
influens i alternativa medier som lyfts på en del ställen (t.ex. Coyer m.fl. 
2007; Sandoval & Fuchs 2010) är fåfänga? Om alternativa medier förstås 
som en form av mediekritik, vars kritik går ut på att skapa ett positivt 
alternativ så visar dessa exempel hur komplicerad televisionens – och i 
förlängningen massmediernas – symboliska makt är. Det finns en dialektik 
mellan att popularisera och att övergå i populism, att utmana konventio-
nerna och att underkasta sig dem. I detta ligger det också ett bekymmer för 
de alternativa televisionerna: I oviljan att reducera och förenkla utan att 
övergå i ren formalism. 
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KAPITEL 8 

Alternativ television som avancerad television 
 
 
 
 
 
Den här avhandlingen har haft som syfte att undersöka former av kritik i 
konstnärlig TV-produktion. Konstnärlig TV-produktion har likställts med 
television producerad av konstnärer och undersökningsmaterialet begrän-
sats till att gälla tre verksamheter som skapat alternativ television under 
2000-talet: CAC TV, Good TV och Candyland TV. 

Man kan säga att intentionen varit riktad åt två håll: Å ena sidan har jag 
genom en närgående analys velat diskutera fenomen som kan beri-
ka/fördjupa teorier om alternativa medier; å andra sidan har jag velat prö-
va hur dessa televisioner kunnat förstås i förhållande till begreppet alterna-
tiv television. 

I det här avslutande kapitlet kommer jag att sammanfatta de inblickar i 
fenomenet alternativ television som analyskapitlen givit, för att sedan dis-
kutera dess betydelse i ett vidare sammanhang. 

Diskussion av resultat 
Redan inledningsvis utgick jag ifrån att de alternativa televisionerna var 
uttryck för en kritisk praktik och att de kunde förstås utifrån tre kritiker: 
Social kritik, kommunikationskritik och estetisk kritik. Dessa kategorier 
har varit en analytisk konstruktion och ambitionen har varit att belysa 
relationen mellan estetisk/kommunikationskritik och social kritik. Men 
uppdelningen har varit nödvändig för att komma nära de alternativa televi-
sionernas verksamhet. I detta avsnitt kommer jag först att sammanfatta 
resultaten av analyskapitlen för att sedan föra en mer sammanhållen dis-
kussion om alternativ television, vad för typ av TV det handlar om, samt 
dess bidrag till en medievetenskaplig diskussion om alternativ och televi-
sion. 

Estetisk kritik 
Analysen av de alternativa televisionernas estetiska kritik tog hjälp av en 
distinktion mellan koder och konventioner för att underlätta en instrumen-
tell förmedling av ett innehåll och ett slags intresselöst, estetiskt förhåll-
ningssätt till mediet. Detta estetiska förhållningssätt, som jag också kopp-
lade till begreppet ”mediesensitivitet” (Hausken 2009), antogs handla om 



170 I LINUS ANDERSSON Alternativ television 
 

att uppmärksamma andra aspekter av televisionen än de vardagliga – den 
estetiska kritiken gick ut på att se televisionen på ett annat sätt samt att 
undersöka vad TV är. 

Argumentet i avsnittet om estetisk kritik hävdade att de alternativa tele-
visionerna underlättar/understödjer en ”mediesensitiv blick”/estetisk in-
ställning genom sitt förhållande till televisionens mediespecifika aspekter, 
till dess form och tilltal, och dess stil. Analysen visade att en estetisk attityd 
närmas till exempel genom att åstadkomma ett ”innehållslöst program”; 
och att förhöja varje utsändning till ett ”event” (CAC TV). Ett TV-
program som ”inte handlar om någonting” tas som förevändning för att 
undersöka televisionen som fenomen. Paradoxalt nog så handlade CAC 
TV:s program ofta om någonting: UFO, resor, drömmar etc. Men i televi-
sionen behöll en viktig roll i behandlingen av dessa ämnen: Televisionens 
förmåga att göra ett fenomen verkligt, televisionen som ett sätt att resa, 
televisionen som ett sätt att drömma. 

Ett ytterligare exempel på hur den estetiska, eller mediesensitiva, dimen-
sionen understryks är ambitionen att ”komplicera genom representation”. 
Den estetiska kritiken uppstår genom en text som önskar öka mångtydig-
heten och är självbespeglande (jfr Eco 1971: 133), något som framgick av 
analysen av de alternativa televisionernas tilltal. Liksom med genrerelatio-
nen kan man här tala om två tendenser: En frånvaro av direkt tilltal (ett 
tillvägagångssätt som ökar tvetydigheten), och ett överdrivet tilltal, (som 
verkar självbespeglande). Detta kunde i sin tur kombineras med olika typer 
av visuella framställningar (vinjetter, bildövergångar etc.) som utgör stilis-
tiska brott och föreskriver en ”camp” sensibilitet (hos Candyland TV). 

Kommunikationskritik 
Rubriken kommunikationskritik sönderföll i en diskussion om dels mass-
kommunikationens villkor, och dels om koder och konventioner i form av 
genre och narration. Utgångspunkten i det senare var att genrebegreppet 
kunde fungera som ett sätt att förstå televisionens ”koder” och att en un-
dersökning av en alternativ ”rekodifiering” lämpligast skulle ske genom en 
studie av hur de alternativa televisionerna förhöll sig till genrebegreppet. På 
samma sätt antogs narration, eller berättarteknik, vara en nivå där konven-
tioner blev förhandlade. 

Kommunikationskritiken som jag beskrev den, har likheter med tidigare 
föreställningar om den monologiska masskommunikationens tillkorta-
kommanden (Brecht, Enzensberger, Baudrillard) och kritiken riktas mot 
hur televisionen hanterat detta predikament att kommunicera med en ano-
nym, icke-responsiv massa. Resultatet av detta, menar man, har varit en 
TV som appellerar till minsta gemensamma nämnare, som förenklar, popu-
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lariserar och vulgariserar. Jag visade i analysen hur televisionerna i materi-
alet dels försökt tona ned sin egen betydelse eller auktoritet, att öka trans-
parens genom att bjuda in tittarna att delta i produktionen eller betrakta 
sig själv som ”öppen programtid” men också genom att påstå sig vara 
likgiltig inför om någon tittar eller ej. 

Studien av förhållandet till television som genremedium visade på två 
strategier, som till viss del tycktes ha sin grund i ifrågasättande av standar-
diseringen av audiovisuella massmedier. Den ena strategin gick ut på att 
undvika genreklassificering. CAC TV ålade sig att skapa en hittills icke 
existerande genre, vilket stämmer väl överens med den modernistiska kons-
tens ovilja att låta sig placeras i (och därmed begränsas av) en kommersiell 
kulturindustris prefabricerade etiketter. Men en genrekritik behöver inte 
enbart innebära att överskrida genrer, det kan också handla om att över-
driva anpassningen till genretillhörighet. Candyland TV uppvisade en så-
dan förtrogenhet med televisionen som genremedium där de byggde sin 
piratsända TV-tablå på pastischer på välkända genrer och format. Även 
detta förfarande har sina motsvarigheter inom konstens område, kanske 
framförallt 1960-talets popkonst. Hybridgenrer, pastischer och meta-
television (Olson 1987) är förvisso någonting som också brukar hållas 
fram som signifikativt för mainstream-TV (t.ex. Mittell 2004). 

Analysen av narration byggde i stor utsträckning på begrepp hämtade 
från filmvetenskapliga studier och det finns en risk att det ser ut som om 
detta föranlett slutsatser som att ”CAC TV använt sig av filmens optik för 
att rekodifiera televisionen”. I själva verket fann jag i CAC TV mycket som 
påminde om litteraturen om s.k. konst-, avantgarde- eller motfilm: En re-
flexivitet och självmedvetenhet,56 episodiskt och slumpmässigt berättande, 
tvetydighet. Huruvida detta är ett bevis för att experimentella narrativ inte 
kan utvecklas i television, som Lacey (2000) hävdat, är oklart, det kan 
också ha med intertextualitet och källor att göra (CAC TV uppger t.ex. 
Godard som inspirationskälla, och den mesta litteraturen om konst- och 
motfilm utgår från Godard).  

Social kritik 
Alternativa medier beskrevs som en form av social kritik, med vilket jag 
menade att det är ett sätt att aktivt rikta uppmärksamhet mot och förhand-
la den sociala makt som massmedierna är förknippade med. Denna makt 
kan delas in i ekonomisk (medieföretagen är starka aktörer på världsmark-

                                                      
56 Reflexivitet tycks emellertid ibland framhållas som en del av mainstream-
medierna, och kan rentutav betraktas som ett centralbegrepp i förståelsen av det 
senmoderna mediesamhället, se Graf (2009); samt Olson (1987) och Eco (1989). 
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naden), politisk (medierna tjänar de dominerande klassernas intressen) och 
symbolisk (massmedierna har makten över representation, kultur och kun-
skap). Alternativa medier försöker utmana, problematisera eller utgöra ett 
demokratiskt alternativ till dessa förhållanden och reser som sådana en 
social kritik av massmedierna. Denna sociala kritik bröts i analysen ned till 
att handla om tre saker: Förändrade sociala roller; koppling till ett lokal-
samhälle och taktisk användning av mediet. Kategorierna var teoretiskt 
bestämda eftersom de avsåg fenomen som tidigare forskning kopplat sam-
man med alternativa medier och analysen bjöd på flera exempel där mate-
rialet bjöd motstånd mot sådana kategoriseringar, vilket kanske ska förstås 
som att vissa av de ideal som kommit att förknippas med alternativa medi-
er inte är förenliga med den strävan mot autonomi som ett alternativt ut-
tryck är inbegripet i. För att ge ett exempel: Man talar om att alternativa 
medier har en tätare förankring i det lokala eller i en social gemenskap än 
vad mainstream/massmedier har. Samtidigt ger materialet uttryck för en 
attityd som säger att man inte bryr sig om vem som är ens publik och det 
bara är i den subjektiva, publikfrånvända, positionen som man kan göra 
någonting verkligt nyttigt: ”Att ge folk det de behöver”, som det uttrycks i 
ett intervjucitat. 

När fokus riktades mot frågan hur de alternativa televisionerna uppvi-
sade förändrade sociala roller (som t.ex. kännetecknas av en uppluckring 
av gränsen mellan producent och publik), och tillgängligheten till produk-
tionen, framkom att förhållandet var mer komplext än vad tidigare forsk-
ning och teorier om alternativa medier föreslagit. Där fanns t.ex. inslag av 
en subjektivitet som låg nära elitism (och som kan sägas återupprätta en 
obalans mellan producent och publik). Där fanns exempel på en television 
som inte nådde utanför det sammanhang i vilken den producerades och där 
man kunde tala om att istället för att publiken blir producenter, producen-
terna blir sin egen publik. Slutligen menade jag att de bemäktigande av 
produktionsmedlen som dessa televisioner ägnat sig åt, inte nödvändigtvis 
har inneburit en ”frigörelse”, eftersom tillgängligheten till produktionen 
aktualiserar en fråga om en annan typ av tillgänglighet, nämligen den sym-
boliska. Argumentet var att det innehåll som dessa televisioner producera-
de var ”otillgängligt” på så sätt att det undandrog sig sådana konventioner 
som underlättar tolkningen av en text. Visserligen går det inte att uttala sig 
om empiriska tittarreaktioner, och man bör vara försiktig med att tillskriva 
texten makt att determinera tittarpositioner, men som framgått av de före-
gående analyserna så fanns det gott om tillfällen där dessa televisioner 
avvek från att ingå en konventionell överenskommelse med sina tittare. 

Då det kom till hur de alternativa televisionerna var kopplade till ett lo-
kalsamhälle och uppgiften att tjäna ett ”community” gick det även här att 
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problematisera vissa förenklade föreställningar om alternativa medier som 
tjänare av det lokala (community media). Jag argumenterade för att ex-
emplet Good TV lika väl kunde förstås som att televisionen tjänades av ett 
community snarare än tjänade det. Visserligen förekom uttalanden och 
formuleringar som styrkte att man hade för avsikt att vidga ett konstmed-
vetande hos en ovan publik, men i lika hög grad, kanske högre, tycktes 
projektet stärkas och motiveras av att man hade tillgång till en potentiell 
masspublik. 

I undersökningen och diskussionen om tactical media (som används för 
att beskriva ett sätt att intervenera i mediekulturen) och begreppets an-
vändbarhet på mitt material, argumenterade jag, med hjälp av en diskus-
sion om television och avantgardism (Ytreberg 2002), för att CAC TV var 
inbegripet i ett slags ”media’s tactic”, där man snarare tjänade den kom-
mersiella mainstream-televisionen, än utmanade den. 

Avancerad television 
Vissa resonemang återkommer under alla tre rubrikerna ovan, t.ex. ambi-
tionen att ”väcka” åskådaren och att intervenera i flödet genom att skapa 
ett äkta avbrott. Som jag flera gånger påpekat så ansluter denna önskan till 
en tradition av social och konstnärlig kritik vars historiska rötter i bl.a. 
dada och situationism blivit utförligt dokumenterad och kommenterad 
inom flera humanvetenskapliga discipliner. Finns det något i undersök-
ningen av alternativ television som kan tillägga någonting ytterligare än att 
enbart konstatera att i dess verksamhet förekommer idéer och praktiker 
som återspeglar en långvarig förhandling? 

Man kan säga att avhandlingen ansluter till ett tema som varit föremål 
för en omfattande teoretisk behandling under moderniteten: I vilken ut-
sträckning som sociala konflikter/problem kan finna sin lösning på kons-
tens/estetikens område? Konstens område har tillskrivits egenskaper av 
autonomt reservat som inte behärskas av den instrumentella målrationali-
tet som är förknippad med den moderna epoken (jfr Habermas 1984). 
Konsekvensen av detta antagande har varit att konsten fått stå som före-
bild för emancipation. John A Walker (1994) är inne på ett sådant spår när 
han antyder att konsten utgör den enda möjligheten för ett radikalt uttryck 
i massmediernas tidevarv. John Downing (2001) motsätter sig detta per-
spektiv och menar att Walker är blind för vad Downing kallar radikala 
medier, och att det radikala uttryck som konsten medger trots allt förblir 
en angelägenhet för ett fåtal människor i ett mycket avgränsat samman-
hang. Möjligtvis träffar Downings kritik också denna avhandling eftersom 
den föreslagit alternativ television gjord av konstnärer som en utgångs-
punkt för att studera alternativa mediers kritiska potential. 
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Likväl har det framgått att det inom forskningsfältet ”alternativa medi-
er” efterfrågats en diskussion om formalistiskt orienterade alternativ och 
att ett kritiskt alternativ inte bara bör härbärgera en berättelse om en al-
ternativ världsåskådning, utan att forskningen borde inkludera försök att 
finna nya former för att framföra denna berättelse (Coyer m.fl. 2007). 

Alternativ television mellan konst och masskultur 
En dimension att addera till frågan om television som estetiskt medium, 
som inte behandlades i föregående kapitel, är hur televisionen kan utgöra 
underlag för att undersöka klyftan mellan konst och masskultur (se Ericson 
2004; och Walker 1983/1994). En sådan frågeställning öppnar för en mer 
kultursociologiskt orienterad undersökning och studier som mycket väl 
kunde stå på egna ben utanför ramen av denna avhandling, men det räcker 
med att konstatera att den television som en konstnär närmar sig inte är ett 
ahistoriskt och värdeneutralt instrument. Tvärtom: För att i tillräcklig ut-
sträckning förstå televisionens inlemmande i ett estetiskt sammanhang 
måste man vara medveten om dess (historiskt) lågt värderade status. 

Germina Nagat skriver i en essä om TV som estetiskt fenomen: ”If we 
finally admit it [television] as a source of aesthetic experience, we must 
accept television as the most anti-elitist art form, and also as the most ex-
posed to the dangers of mass culture” (Nagat 2003: 37). Nagats resone-
mang har en tydlig tendens i det att masskulturen framstår som ett närva-
rande hot. Utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv 
kan begreppet masskultur tyckas överspelat, eftersom ett centralt inomve-
tenskapligt narrativ säger att det inte finns några massor, bara sätt att be-
trakta människor som massor (Williams 1958/1982). Men även om mass-
begreppet under en period varit nedtonat inom medieforskningen har det 
på vissa håll återkommit, till exempel i anslutning till idéer om ”massans 
vishet” som förfäktats i relation till web 2.0 och sociala nätverksmedier (se 
Jakobsson 2012: kap. 5). Det tycks också som om masskulturen, eller idén 
om masskultur fortlevt utanför ämnet, exempelvis hos Nagat, men också i 
den kontext som de undersökta televisionerna uppstått i. 

Kanske behövs det, för att nå en fördjupad förståelse av de alternativa 
televisionerna, en undersökning av dels hur de definierar television men 
också förhållandet till ett begrepp som ”masskultur”. Ericson (2004) dis-
kuterar förhållandet mellan konst, masskultur och television med hjälp av 
en artikel (Radnoti 1981) som föreslår att masskulturen aldrig varit någon 
konkret empirisk kategori utan en föreställning som uppstod redan innan 
det fanns någon industri för masskultur (jfr Bolin 2001; också Jensen 
1990; Carey 1992). 
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Television kan på ett liknande sätt beskrivas som en idé eller föreställ-
ning och i mångt och mycket påminner den definition av television som de 
alternativa televisionerna vill vara ett alternativ till om ”masskultur”-
begreppet, (eller ”kulturindustrin” som det heter hos Horkheimer & 
Adorno 1947/1996).57 Alternativ television kan på så sätt beskrivas som ett 
försök att konstruera en estetiskt avancerad television. En television som 
utmanar mediets drag av ”anti-abstraktism och anti-elitism” (Nagat 2003). 
Men vad är det för television som man förhåller sig till i sin alternativism 
och hur ska man förstå de alternativa televisionernas motivation och stra-
tegi för att ta sig an och utmana detta?  Handlar det om en strid om repre-
sentationssystem där modernistisk konst ”approprierar” ett lågt område i 
avsikt att kolonisera det? En sådan fråga placerar materialet i ett samman-
hang som snarare belyser ett slags symbolisk maktstrid om vad television 
är och vem som har företräde att definiera vad som är god eller bra televi-
sion. Konstnärerna i de alternativa televisionerna har diskvalificerat den 
institution som ”mainstream”-televisionen utgör och tar sig rätten att själ-
va definiera villkoren och kriterierna för vad som anses som bra. Detta kan 
motiveras utifrån den självpåtagna autonomin gentemot mediet, en posi-
tion som upprättas genom uttalanden som ”vi är amatörer”, ”vi är icke-
professionella”, ”social misfits” och ”cultural outcasts”. 

Man kan i materialet uttyda en önskan om att utgöra ett alternativ som 
är mer sammansatt, komplicerat och avancerat än den television som till-
handahålls av mainstream-bolagen. Detta kanske är drömmen, inte bara 
från ett konstnärligt håll, utan också från den intellektuella kritiken över 
huvud taget. Men denna strävan är, närmare betraktad, inte neutral utan 
speglar sociala maktförhållanden. John Storey (2003) diskuterar problema-
tiken kring populärkultur och ”masskonst” utifrån ett cultural studies-
perspektiv där estetik definieras som ett sätt att se, snarare än en innebo-
ende egenskap hos objektet (Storey 2003: 92). För honom finns inget inne-
boende estetiskt värde utan värdeomdömen i relation till konstverk och 
texter är uttryck för social distinktion (i linje med Pierre Bourdieu). Därför 
blir försök till att skapa konst inom ramen för det populära problematiskt, 
eftersom det förutsätter en åtskillnad mellan konst och populärkultur, där 
konsten värderas som det ”höga” och populärkulturen som det ”låga” (jfr 
Persson 2002: 51 ff.; också Bourdieu 1991: 90-102). I linje med resultat 
från tidigare analyskapitel kan man här säga att de alternativa televisioner-

                                                      
57 Att Adorno föredrog att tala om ”kulturindustri” framför ”masskultur” berodde 
på att det senare kunde misstas för att implicera en genuin folklig förankring, och 
hela analysens poäng var att visa att en sådan genuin kultur saknades inom kultur-
industrin (se Adorno 1975/1991). 
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na söker upphäva televisionens anti-elitistiska framtoning (Nagat 2003) för 
att istället skapa en television som bygger på elitism. 

Det finns en definition av den estetiska upplevelsen som utgår från att 
tillägnan av ett konstverk, eller snarare förmågan att tillägna sig ett konst-
verk, bygger på att betraktaren sedan tidigare tillgodogjort sig en viss kun-
skap, en viss smakdisposition. Ett avancerat konstverk kräver därför mer 
av sin publik, i termer av förkunskaper, analytiska färdigheter och värde-
ringsförmåga. Med Bourdieus termer kan man säga att det är graden av 
kulturellt kapital som styr denna förmåga till att fälla smakomdömen kring 
estetiska upplevelser. Bourdieu kan sägas ha sociologiserat estetiken genom 
att visa hur värdering av konstverk är resultat av strider på ett socialt fält 
(Bourdieu 1992/2000). 

Skulle CAC TV, Good TV och Candyland TV kunna beskrivas som små 
utmanare på televisionens fält? Det är visserligen problematiskt att översät-
ta den typ av fältanalys som Bourdieu utvecklat för kulturell produktion på 
massmedier (se t.ex. Hesmondhalgh 2006) eftersom villkoren ser annor-
lunda ut och att ett ”televisionens fält” inte erhållit samma autonomi i 
förhållande till andra maktfält som exempelvis litteraturen gjort (jfr Bolin 
2011: 104 f.). Emellertid finns det någon typ av system eller makt som 
dessa alternativa televisioner utmanar, men frågan är på vems villkor detta 
sker. Det är föga troligt att dessa alternativ skulle kunna hota rådande 
maktrelationer på televisionens område, och skulle det uppstå något skarpt 
alternativ är det snarare troligt att ”systemet” finner en väg att plocka upp 
och införliva detta i sin egen repertoar, i linje med hur Espen Ytreberg 
beskrivit avantgardistisk television som kulturindustrins forsknings- och 
utvecklingsavdelning (Ytreberg 2002).58 

De alternativa televisionerna accentuerar en konflikt mellan två värdesy-
stem. Förvisso blir dessa värdesystem gravt förenklade i en uppställning 
som den nedan, och det är möjligt att det går att finna exempel som kom-
plicerar och nyanserar uppdelningen. Men som ett slags vägledning till att 
börja tänka kring vad de alternativa televisionerna tar med sig in i televi-
sionens system kan man, utifrån diskussionen om television som estetiskt 
fenomen, föreslå en åtskillnad mellan konst och television (se tabell 4). 
 
 
 
 
 

                                                      
58 Ett exempel på detta är att Good TV under en period 2004 förhandlade med 
SVT om någon form av samarbete (intervju med LLC 20080219). 
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Television Konst 

Anti-elitistisk 

Realism 

Instrumentell 

Lätt59 

Elitorienterad 

Abstrakt 

Estetisk 

Avancerad 
 

Tabell 4: Relationen mellan television och konst som institutioner. 

Under rubriken ”Television” i tabell 4 har jag samlat sådana attribut som 
förekommit i diskussionen. Det ska inte läsas som någon slutgiltig defini-
tion av TV-mediet, det finns exempel ut mainstream-televisionens utbud 
som inte skriver under på denna kategorisering. Detsamma gäller för ru-
briken ”Konst”. Men betraktat som formella indikatorer kan de fungera 
som introduktion till ett resonemang kring alternativ television. 

Materialet ger exempel på hur konstens värdesystem införs på televisio-
nens område. I ambitionen att prestera ett intelligent, avancerat alternativ 
till televisionen framträder en förenklad beskrivning av television (och 
massmedier, masskultur, kulturindustri). Denna ambition bygger också på 
föreställningen att den konstnärliga praktiken befinner sig utanför detta 
system och kan förhålla sig objektivt/kritiskt till det på ett sätt som syste-
met självt ej är kapabelt till. Det finns dock de som menar att en sådan 
skiljelinje sedan länge är satt ur spel eftersom den kritiska distansen upp-
hävts och institutionskritiken och avantgardet assimilerats av det senkapi-
talistiska systemet (som i det här fallet television och massmedierna är en 
del av) (t.ex. Foster 1985; jfr Cubitt 2009). Jameson (1984/1986) beskrev 
den politiska konstens problem under postmodernismen och hans kom-
mentar identifierar samtidigt den utmaning som ”alternativa medier” står 
inför, och därmed också den typ av alternativ television som här har disku-
terats: 

Den nya politiska konsten – om den över huvud taget är möjlig – måste hål-
la fast vid postmodernismens sanning, dvs dess fundamentala objekt, det 
multinationella kapitalets världsrum. Samtidigt måste den bryta sig fram till 
något ännu icke föreställbart sätt att gestalta detta, vilket kan återge oss en 
möjlighet att förstå vår position som individuella och kollektiva subjekt, 
samt återfå den kapacitet att handla och kämpa som för närvarande neutra-
liseras av vår spatiala såväl som sociala förvirring (Jameson 1984/1986: 
324). 

                                                      
59 ”Lätt” ska i det här sammanhanget läsas i enlighet med Adornos (1976) diskus-
sion om ”lätt” och ”seriös” musik (Adorno 1976: 30-48). 
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Kanske finner man kärnan i de alternativa televisionernas projekt i de 
”ännu icke föreställbara sätt att gestalta” som Jameson efterlyser. CAC 
TV:s strävan att åstadkomma en ännu icke-existerande TV-genre, Good 
TV:s önskan att komplicera genom representation, och Candyland TV:s 
konkretisering, förstärkning och överdrift av televisionens former och till-
tal. Dock verkar det som om det alternativa förblir oföreställbart annat än 
genom en strategi som repeterar modernismens uppdelning mellan avant-
garde och kitsch, konst och masskultur, det avancerade och det lätta på ett 
sätt som förstärker en elitistisk mediekritik snarare än gör bruk av de möj-
ligheter till integration som en viss typ av tänkande (t.ex. Raymond Willi-
ams) en gång såg i televisionen. Det må tyckas som en pessimistisk slutsats 
men speglar snarare komplexiteten hos de projekt och det material som 
varit föremål för analysen. 

Det alternativ som dessa televisioner kan erbjuda är en avancerad televi-
sion. Avancerad i det här sammanhanget betyder inte att den är ”bättre”, 
utan snarare mer sammansatt och krävande än den TV som man vill vara 
ett alternativ till. Det är en television som är ambivalent i tilltal och mening 
och som förutsätter en publik som är mottaglig för denna ambivalens. En 
avancerad television ställer krav på sina tittare, ett krav som innebär att 
receptionen inte underlättas av på förhand kända och delade koder och 
konventioner, det vill säga de ”överenskommelser” mellan produktion, 
text och publik om hur tolkning och meningsskapande ska gå till. Istället 
förutsätter man ett estetiskt betraktande, estetiskt i bemärkelsen ”intresse-
löst” där ibland former blir viktigare än det narrativa innehållet. Visserli-
gen är det svårt att skilja mellan form och innehåll och de distinktioner 
som gjorts har varit abstraktioner, men de ambitioner som funnits i projek-
ten att utveckla eller experimentera med televisionens former har påkallat 
en analytisk uppmärksamhet på dessa frågor. 

En viktig utgångspunkt för att det ska vara möjligt att bli detta avance-
rade alternativ är att man konstruerar en föreställning om vad konventio-
nell/mainstream-television är. Denna beskrevs i termer som obsolet, lik-
formig och oansvarig och det går att i dessa beskrivningar finna spår av 
attityder och positioneringar som påminner om den modernistiska kons-
tens förhållande till masskulturen. Tidigare forskning om modernism och 
masskultur (Radnoti 1981; Huyssen 1986; Carey 1992; Persson 2002; 
Ericson 2004) har visat hur konstruktionen av ”masskultur” varit en stra-
tegi för att legitimera den egna konsten, inte sällan på grundval av ett av-
ståndstagande grundat i en form av förakt. 

Om än inte föraktfull så framstår dessa alternativa televisioner som åt-
minstone elitistiska/elitorienterade i den meningen att de sätter upp en 
ganska hög tröskel för inträde. Det är televisioner som gynnar en estetisk 
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disposition, och vad kultursociologiska arbeten framhållit, så är denna 
disposition knappast klassneutral. Det är en estetisk kritik som tycks 
omedveten om, alternativt obekymrad av, sina sociala implikationer. 

Försöken att avskala televisionen på mening och innehåll kan emellertid 
vara ett steg på vägen för att hitta en position utifrån vilken en kritisk, 
alternativ medieform kan utgå. Som jag på flera ställen hävdat så har jag 
anammat en definition av alternativa medier som också omfattar en för-
ändring av mediet, det som Rodriguez talar om som ”appropriation, re-
codification, re-invention of languages to express experience” (Rodriguez 
2007) och i Coyer m.fl. ”find alternative styles and different languages in 
which to express itself” (Coyer m.fl. 2007: 91). Under högmodernismen 
var det det konstnärliga avantgardet som antogs bidra med denna utveck-
ling av nya, experimentella uttryckssätt, men med de postmodernistiska 
strömningarna mot slutet av 1900-talet postulerades att också den kom-
mersiella masskulturen var kapabel till avancerade estetiska upplevelser. 
Detta har också observerats inom alternativa medier och television där till 
exempel John Caldwell (1995) och Jeremy Butler (2010) beskrivit hur den 
kommersiella mainstream-televisionen utvecklat brechtianska och godardi-
anska tekniker, eller inom det man kallar tactical media som ett sätt att 
sammanföra konst, aktivism och medier inom ett fält som önskar överskri-
da uppdelningar mellan estetik och politik och mellan alternativ och main-
stream. 

Man skulle därmed kunna påstå att de televisioner som undersökts i den 
här avhandlingen ingalunda utgör någon televisionens spjutspets. Snarare 
ansluter de till anakronistiska föreställningar om televisionens varande och 
betydelse. Särskilt tydligt blir detta mot bakgrund av de förändringar som 
televisionen genomgick både som teknik, organisation och text under 
samma period. Men kanske var det denna omförhandling av TV:ns bety-
delse och villkor som motiverade den trend (om man nu kan kalla den det) 
inom det konstnärliga området att intressera sig för television? När det nu 
har gått ett antal år sedan dessa projekt var aktiva framstår de som ett 
historiskt avgränsat fenomen som också omfattade den italienska TV-
aktivismen hos TeleStreet, och festivalen Exploding TV (V2, Amsterdam 
2006), publiceringen av böcker som visade på kopplingen mellan konst och 
TV (Spigel 2008; Joselit 2007) och Moderna Museets i Stockholm Andy 
Warhol-utställning 2008 som gav stort utrymme åt Warhols TV-
produktion. Något senare kom också Changing Channels: Kunst und Fern-
sehen 1963-1987 vid MOMUK i Wien, och MACBA:s i Barcelona utställ-
ning Are You Ready for TV? (båda 2010). Detta intresse för mediet från 
konstnärligt håll skulle kunna berika TV-forskningen med nya perspektiv 
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och intressanta frågeställningar, i linje med hur Liv Hausken (2009) före-
slagit att den konstnärliga praktiken kan berika medieteorin. 

Med utgångspunkt i en sådan uppfattning vore det därmed motiverat att 
också säga något om dessa televisioners bidrag till en förståelse av televi-
sionen. Vad säger CAC TV, Good TV och Candyland TV om television? 

Bra TV? 
De projekt som studerats bärs i olika grad fram av normativa ansatser. 
Ambitionen för dessa televisioner har inte bara varit att skapa sin egen TV, 
utan i flera fall att göra en TV som är bättre, mer intelligent, än den popu-
lärkulturella centralgestalt som televisionen annars framställs som. Även 
om det inte varit min avsikt att fälla några värdeomdömen om de televisio-
ner som varit resultatet av dessa projekt så har det varit intressant att fun-
dera kring den fråga som de stundtals rör sig kring: Vad är bra TV? Vad 
kunde TV vara? Svaren på sådana frågor kan komma i form av principer 
av typen ”bra TV är bra idéer, bra TV är TV som engagerar” (i intervjuer 
med Good TV), eller i form av goda exempel ”TV Party, Radio Show, 
early MTV videos” (som nämnts som inspirationskällor för CAC TV) och 
frågan kan i sin tur brytas ned till att handla om televisionens sociala roll 
och dess estetiska kvaliteter. 

TV är ett komplext fenomen och i materialet går det att se hur mediet på 
samma gång lockar och avskräcker de konstnärer som ger sig i kast med 
det. Det är ett massmedium, det har förmåga att vara populärt och vanligt, 
fast förankrat i vardagslivet. De konstnärer och curatorer som jobbat med 
Good TV och CAC TV fascineras av denna popularitet men är samtidigt 
misstänksamma mot dess populistiska impuls. Visserligen nådde inga av 
dessa projekt ut till någon masspublik men likväl verkar idén om en mass-
publik ha varit betydelsefull. Publiken är den man vänder sig bort från för 
att hävda autonomi, och den man vänder sig till för att förankra sitt enga-
gemang i en social kontext.  

Men TV är också audiovisuella upplevelser, en apparat som inte bara 
förmår att berätta om världen utan också att gestalta och ge upphov till 
sinnesintryck. Denna senare funktion är oftast så inbäddad i konvention 
att ett estetiskt förhållningssätt sällan är den position som gynnas av TV:ns 
generella utbud. I den välkända beskrivningen av kommersiell television 
som ”a vast wasteland” finns ett mått av sublimitet: Bilden av ett vid-
sträckt ödelandskap som väcker förundran, som förmår hänföra och fängs-
la åskådaren bortom den mänskliga fattningsförmågan. Det är kanske på 
detta område som de studerade televisionerna utmärker sig allra främst, 
genom ett genuint intresse för sin egen mediering skapar de ett innehåll 
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som önskar leda uppmärksamheten inte bort från utan mot medieringen 
och erfarenheten av television. 

Alternativ television: två alternativ 
Undersökningen har också kommit att synliggöra nödvändigheten av en 
distinktion mellan två betydelser av begreppet alternativ, vilken skulle 
kunna visa sig användbart för framtida studier av alternativa medier. Det 
ena är vad man kan kalla en ontologisk betydelse av begreppet ”alternativ” 
och handlar om sådant som en alternativ världsbild, världsåskådning, eller 
alternativa tolkningar av samhälleliga fenomen. Alternativa medier får, 
enligt den här definitionen, betydelsen bärare av kontrahegemoniska dis-
kurser. Den andra innebörden av alternativ skulle kunna beskrivas som 
epistemologisk, i det att den åsyftar metoden, som ett alternativt tillväga-
gångssätt: Alternativa, experimentella framställningsformer och uttrycks-
sätt är exempel på detta. 

Huvuddelen av litteraturen om alternativa medier ansluter till den onto-
logiska förståelsen av ”alternativ” (i synnerhet de delar som understryker 
relationen till sociala rörelser), medan de epistemologiska alternativen sna-
rare varit föremål för estetiska områden som konst, film och litteratur. Den 
s.k. Screen-debatten på 1970-talet kan tolkas som en strid mellan dessa två 
förståelser av alternativ där Screen-teorins förespråkare kritiserade realis-
men och naturalismen som framställningsmodus på grundval av dess ideo-
logiska status och förmodade begränsningar att skapa en subversiv text. 

En studie av alternativ television aktualiserar både ontologiska och epis-
temologiska definitioner av ”alternativ”, kanske mer så än andra typer av 
alternativa medier eftersom alternativ television har en historia där redan 
de första exemplen på videokollektiv på 1960/70-talen kombinerade konst 
och aktivism. Därmed blir alternativ television ett givande studieobjekt för 
forskning om alternativa medier eftersom där sker den ”rekodifiering”, 
”invention of new languages”, ”nya stilar och uttryckssätt”, som efterfrå-
gats av Rodriguez och Coyer m.fl. Television är dessutom ett kulturellt 
laddat fenomen med en lång historia av att klä skott för allsköns negativa 
omdömen om mediesamhället och dess konsekvenser: Från kulturell för-
flackning till asocialt beteende hos ungdomen. Därför blir en alternativ 
appropriering av televisionen kanske mer symboliskt laddad än alternativ 
press och piratradio. 

Televisionens kommutationstest 
Alternativ television är, i kvantitativa termer, en marginell företeelse, (även 
om det finns geografiska variationer, t.ex. har det varit mer utbrett med 
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alternativa televisioner och videoaktivism i Sydeuropa och Sydamerika). Av 
de televisioner som ingått i studien pendlade CAC TV:s tittarsiffror mellan 
4000 och 21000 med ett medeltal på ca 6500 tittare per avsnitt (enl. inter-
vju med Raimundas i Schuster 2007). Good TV vet inte hur många som 
tittade, och Candyland TV hade inga tittare (åtminstone inte som såg 
sändningen, men sekvenserna har funnits tillgängliga online). John Dow-
ning (2006) har försvarat det marginella studieobjektet med att det inte är 
storleken som avgör det teoretiska bidraget, och föreslagit termen ”nano-
medier” (Downing 2010b). Men trots detta kan det ändå finnas ett behov, 
såhär avslutningsvis, av att förklara sig och motivera varför man ägnat så 
mycket tid åt något så parentetiskt (i publikframgång räknat). 

Ett omedelbart bidrag till den medievetenskapliga forskningen är att av-
handlingen är den första sammanhållna studien av alternativ television i 
Sverige. Medie- och kommunikationsvetenskap som ämne har länge be-
funnit sig i ett formativt stadium där de tvärdisciplinära spänningarna bi-
dragit med multipla perspektiv på ett föränderligt område. Men i takt med 
att ämnet konsolideras och upprättar en egen utvecklingslära och en egen 
kanon uppstår också ett behov av att uppmärksamma sådant som sker vid 
sidan om de stora dragen av den mediehistoriska utvecklingen. På senare 
tid har bortglömda och perifera former uppmärksammats av den mediehi-
storiska forskningen (t.ex. Zielinski 2006; Mulvey & Sexton 2007; Gilfil-
lan 2009). Sådana studier visar hur olika mediers betydelse och använd-
ningsområden utvecklats och att de konventioner som dominerar idag 
åtföljts av andra visioner. Det kan därför finnas anledning att anta att de 
televisioner som jag undersökt och de slutsatser jag dragit om dess estetiska 
aspekter kan vara behjälpliga i att utveckla teorier om televisionens estetik 
på så sätt att dessa exempel i TV-mediets marginaler varit en plats där 
idéer om televisionen gått att pröva. De kan beskrivas som en form av 
televisionens kommutationstest i det att de gör oss uppmärksamma på vad 
television kan vara. 

Kommutationstestet är ett verktyg som används inom semiotiken för att 
klargöra ett visst teckens arbiträra betydelse i ett sammanhang där det 
blivit naturaliserat. Genom att byta ut ett tecken mot ett annat inom sam-
ma kategori främmandegörs tecknets till synes naturgivna innebörd. Även 
om CAC TV, Good TV och Candyland TV i varierande grad haft ambitio-
nen att uppmärksamma och diskutera likformighet och standardiserad 
konvention i mainstream-television visar deras experiment samtidigt på 
nödvändigheten av denna konvention för upplevelsen av television. Liksom 
det finns två betydelser av alternativ: En ontologisk och en epistemologisk, 
kan man säga att de alternativa televisionerna aktualiserar en liknande 
uppdelning mellan TV som fenomen och TV som idé. 
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Kritiken (social, kommunikations- och estetisk) är möjligtvis mer avan-
cerad än den idé om television som man håller fast vid, men risken är att 
denna kritik inte träffar televisionen som fenomen. Den redan citerade 
Sconce (2004) menar att televisionen som fenomen ofta är mer sofistikerad 
än vad de kritiker som teoretiserar den är, och lite tillspetsat kan man kan-
ske hävda att detsamma gäller för de alternativa televisioner som jag stude-
rat. Detta visar sig till exempel när informanter uppger att de inte tittar på 
TV men likväl har tydliga åsikter om television. Då är det fråga om en 
kritik av televisionen som idé snarare än fenomen. Kanske bygger denna 
idé på en form av historielöshet – många av de egenskaper som efterfrågas 
av en avancerad, alternativ television har uppvisats i exempelvis Erik M 
Nilssons egensinniga TV-filmer (se t.ex. Anonym från 1989) och att en 
förtrogenhet med en sådan tradition vore ett första steg i närmandet av en 
alternativ television. Kanske avsaknaden av en populärkulturell kanon 
(som Gripsrud (1998) noterat) gör det svårt för televisionen att utveckla 
sina egna alternativ? Idén om television kan tillskriva mediet vilka egen-
skaper som helst, den kan förenkla och förvanska. Samtidigt återstår en 
dimension av TV som fenomen som inte riktigt berörs av detta. Det är en 
utmaning för televisionsforskningen att fördjupa vår förståelse för denna 
fenomenologiska dimension. 

Så vad för idé om television är det som de alternativa televisioner jag 
studerat har anslutit sig till? Om man försöker sammanfatta de uttryck 
som kommit fram i materialet tycks det som om ”television” är att likställa 
med begrepp som ”masskultur” eller ”kulturindustri”, det vill säga icke-
autentisk, standardiserad, icke-problematiserande, okritisk, ahistorisk, 
populistisk. Dessa attribut är väl kända inom kritisk kulturteori och myck-
et av 1900-talets kulturdebatter och kritiska skolbildningar har handlat om 
att förfäkta, problematisera, polemisera eller avfärda dem. 

De projekt som jag studerat under rubriceringen alternativa televisioner 
har medvetet eller omedvetet placerat sig inom ramen för denna debatt. 
Antingen i form av modernistiska interventioner eller postmoderna omför-
handlingar eller dekonstruktioner i och av idén om television. Men samtli-
ga projekt har varit positivt definierade på så sätt att de själva givit sig i 
kast med att finna en gestaltningsform för det alternativ som de föresprå-
kat. 

I kapitel 2 kommenterade jag att man kunde dra paralleller till koncept-
konst i hur TV behandlades i de alternativa televisionernas verksamhet och 
möjligtvis kan den konceptuella konsten vara ett sätt att tänka kring hur 
televisionen, både som fenomen och som idé, blir föremål för en konstnär-
lig intervention. Visserligen har televisionen redan tidigare blivit utsatt för 
konceptuella inbrott, till exempel den obetitlade installation som Michael 
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Asher genomförde 1976 och som bestod i att kontrollrummet hos en TV-
station i Portland filmades och under 30 minuter visades live i kanalen.60 
Detta ansluter också till ytterligare ett resonemang som antyddes i kapitel 4 
om skillnaden mellan medium och media (Joselit 2007: 34). 

Alternativa medier 
Besläktad med dessa alternativa historieskrivningar är frågan om alternati-
va mediers status i mediesamhället. Syftet med avhandlingen har varit att 
berika och fördjupa teorier om alternativa medier genom en undersökning 
av konstnärlig TV-produktion. Det som studien har kunnat visa är dels hur 
begreppet ”alternativ” i samband med medier har olika användningar, och 
dels hur det inom dessa användningar går att finna inkonsekvenser och 
motsägelser. Betoningen på dessa ikonsekvenser och motsägelser kan sägas 
vara ett resultat av ett dubbelt kritiskt perspektiv. Jag har genom avhand-
lingens olika delar understrykt hur de alternativa televisionerna placerar sig 
i ett mediekritiskt sammanhang och att det är fråga om tre kritikområden 
(social, estetisk, kommunikationskritik). Men även om huvuddelen av un-
dersökningen kännetecknats av ett slags ”sympatisk förståelseform”, har 
jag varit angelägen om att också fokusera på de tillfällen där motsägelser 
uppstår i materialet och därigenom anlägga ett kritiskt forskningsperspek-
tiv. 

Frågeställningarna var formulerade så att de skulle innefatta både for-
malistiska och sociala aspekter av alternativ television, och ambitionen har 
varit att undersöka denna relation mellan estetisk-/kommunikationskritik 
och social kritik. Eftersom merparten av forskningen om alternativa medier 
fokuserat enbart på den sociala aspekten fann jag det motiverat och rele-
vant att bryta ut det estetiska och det kommunikationskritiska ur det socia-
la och uppmärksamma dem i separata analyser. Detta ledde i sin tur till 
några intressanta iakttagelser om relationen mellan estetiska och sociala 
aspekter. 

Att på detta sätt bryta ut och diskutera estetiska frågeställningar synlig-
gjorde nämligen en paradox i begreppet ”alternativ” eftersom ”alternativ” 
i ett estetiskt sammanhang haft en tradition av en mer elitistisk än populär 
betydelse, och i den konstnärliga TV-produktionen fanns paralleller till den 
kritik av masskulturen som avantgardistiska rörelser formulerade under 
modernismen. Ett exempel på detta är det ambivalenta förhållandet till en 
potentiell ”masspublik”, där man på samma gång både närmar sig och 
fjärmar sig från TV-publiken. 

                                                      
60 Detta verk beskrivs och diskuteras bl.a. i Joselit (2007) och Michalka (2010: 
160). 
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Många av de beståndsdelar som tidigare kännetecknade alternativa me-
dier har under det senaste decenniet blivit en del av det vardagliga medie-
bruket för miljontals människor: klyftan mellan skådespel och åskådare, 
som varit föremål för överbryggningsstrategier genom 1900-talet, tycks 
med de digitala medierna och sociala nätverksmedier smalnat. Med den 
skillnaden att detta ägt rum i en alltigenom kommersiell miljö där makten 
över kommunikationens förutsättningar finns hos ett privat näringsliv med 
liten möjlighet till insyn och påverkan. Vad som då återstår av kritisk po-
tential hos ”alternativa” medier står under förhandling. Förhoppningsvis 
har den här avhandlingen öppnat för frågan och pekat ut orienterings-
punkter för ett mediesensitivt förhållande till form och innehåll och hur 
detta kan bidra till ett kritiskt definierat alternativ. Kanske kan man här 
också tala om ett emancipatoriskt kunskapsintresse på så sätt att inblickar 
i former av kritik i konstnärlig TV-produktion förhoppningsvis också kan 
kasta nytt ljus på en diskussion om möjligheten att formulera politiska 
alternativ och visioner i en tid som har många likheter med det allt igenom 
förvaltade samhället. 
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Summary 
 
 
 
 
 

Introduction 
The fist decade of the 2000s brought with it some considerable changes to 
the concept of television (Kotz 2007; Gripsrud 2010). As analogue trans-
missions were replaced by digital, a rise in view-on-demand and similar 
services followed. The digitalisation also brought the possibility to take 
part of audiovisual material streamed through the internet on many diffe-
rent platforms: iPods and iPods, smartphones and computers. 

Simultaneously a shift seemed to take place in the cultural reception of 
television’s output. With the success of American drama series, often tied 
to the cable network HBO, the concept ”quality TV” found a momentum 
as critics declared the DVD box set to be to the 21th century what the 
novel had been to the 19th. 

Interestingly enough, this was also a period of television insurgence. A 
wave of oppositional pirate television transmissions began in Italy (under 
the name ”the TeleStreet movement”) and found resonance in different 
camps throughout Europe. At the same time artists and curators took an 
interest in what was happening in television culture. Some major European 
art institutions such as MACBA in Barcelona and MOMUK in Vienna 
hosted exhibitions that thematised art’s relationship with television, and 
some artists took inspiration from TeleStreet and started their own TV-
stations. 

This thesis engages in an investigation of three such cases of alternative 
television: Contemporary Art Center TV (CAC TV): A show produced by a 
team of curators and artists at the Contemporary Art Center in Vilnius, 
Lithuania and aired on a nationwide commercial TV-channel called TV1 
between 2004 and 2007. The second case is Good TV: A show produced 
by three artists based in Stockholm Sweden, aired on local public access 
channel ”The Open Channel” between 2004 and 2008. The third case, 
also from, Sweden, is Candyland TV: a one-off pirate TV-transmission by 
artists and activists from a gallery in central Stockholm in February 2007. 
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Aims and outline 
The aim of the study is to analyse forms of critique as found in television 
produced by artists, and through the concept alternative television discuss 
phenomena that could enrich theories of alternative media. 

This aim was operationalised in two sets of inquiry: one concerning 
formalist aspects of the televisions (i.e. aesthetics and communication) and 
one that was concerned with a social dimension (critique of mainsream 
media). The formalist aspect was approached through these questions: 
What stylistics and forms could be identified in the alternative televisions? 
How do these connect to earlier expressions of alternative aesthetics (e.g. 
modernism, avant-gardism)? What ideas about television as a means of 
communication are expressed through the alternative televisions? How do 
the concpts of genre and narration apply to the material? 

The social dimensions of the alternative televisions were approached 
through a third question: What theories from the researh on alternative 
media are reflected in the alternative televisions? What can a study of these 
televisions contribute to the research on alternative media? 

As this outline suggests, the concept of ”alternative media” was treated 
simultaneously as a means of understanding the empirical the material 
(analytical concept), and as the object for a theoretical discussion about the 
scope and implications of the notion ”alternative”. 

Theory and method 
Although the material consists of television produced by artists this is not a 
study of video art, but rather of instances where arists have found (or ta-
ken) the opportunity to produce their own television, through interventions 
into the mainstream, through public access TV, or pirate transmission. The 
dissertation draws on three central concepts that each one of them more or 
less calls for a thesis of their own: critique, communication and aesthetics. 

The concept of critique was defined according to the notion of an eman-
cipatory project (cf Habermas 1969). This definition was narrowed down 
into a discussion about media critique and alternative media as an expres-
sion of media critique. Drawing on works that suggest a definition of al-
ternative media as critical media (Fuchs 2010; Sandoval & Fuchs 2010) it 
emphasised the significance of content and form for a critical alternative. 

Further it drew on Baudrillard’s (1972/1981) critique of mass media and 
well-known claim that th media creates ”non-communication” as a way to 
understand critique against standardised communicational conventions in 
television and mass media, operationalised through genre and narration. 
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From a discussion about definitions of media and television aesthetics a 
distinction between instrumental and aesthetical approach to television was 
suggested, drawing on DiTommaso (2003). According to that distinction, 
an aesthetical approach considers the medium, not the content being medi-
ated. While the instrumental approach is concerned with the content. 

The research design could be described as an exploratory approach to an 
analysis of text production, i.e. it that takes into consideration the implica-
tions of production as well as engaging in interpreting the texts produced.  
The empirical parts consist of three types of material: interviews, TV-texts, 
and ”para-texts” (i.e. websites). It was collected between 2007 and 2010. 
For the interviews, a semi-structured approach was used, and for the TV-
texts, the archives of Good TV and Candyland TV's transmissions were 
analysed, as well as a sample of six episodes of CAC TV (chosen by one of 
the CAC TV team).  

The material was organised and thematised into categories that each 
addressed a target of critique in the alternative televisions: Aesthetical cri-
tique (i.e. the ambition to challenge a normative aesthetics in television 
through style and form), communication critique (that includes negationa-
tions with codes and conventions in mass communication and standardised 
conceptions of genre and narration), finnally social critique (connects the 
activities of the alternative televisions, their ambitions and intentions to 
features associated with the notion of alternative media: ”Transformed 
social relations”, ”serving the community” and ”tactical approaches to 
media”). 

Alternative Television: Aesthetical Critique 
The analysis of alternative television as a means of aesthetical critique dis-
tinguished between an instrumental and an aesthetical approach to televi-
sion, as suggested by DiTommaso (2003). The aesthetical approach, which 
also connects to the notion of ”medium sensitive analyses” (Hausken 
2009), sheds light on other aspects of the television experience than those 
of the everyday mainstream. An aesthetical critique thus means looking at 
television in a different way, and to investigate what television is. 

The argument is that these alternative televisions support a medium sen-
sitive approach through their relationship to television’s media specific 
features, it’s form and public adress, as well as it’s stylistics. The analysis 
shows how an aesthetical approach is realised through the production of a 
”content-less” show; and to elevate every episode to an ”event” (CAC TV). 
A TV-program about ”nothing” becomes the point of departure for an 
exploration of television as a phenomenon (CAC TV).  
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Another example where the aesthetical, or medium sensitive, dimension 
is articulated is in the ambition to ”problematise through representation” 
(Good TV). The aesthetical critique appears through a text that wishes to 
increase the ambiguity and is self-reflective (cf Eco 1971: 133), something 
that became apparent in the analysis of modes of adress in the alternative 
televisions. Here one could speak of two tendencies: the abscence of add-
ress (as a way to increase ambiguity), and a form of exaggerated mode of 
adress (self-reflective). This could be combined with different types of visu-
al apperances (vignettes, transitions etc), that creates stylistical brakes with 
the mainstream and supports a ”camp” sensbility (Candyland TV). 

The questions that informed this part of the study was: What stylistics 
and form could be found in the alternative televisions? How do these con-
nect to earlier expressions of alternative aesthetics (e g modernism, avant-
gardism)? By way of stylisics one could identify exaggerations and delibe-
rate use of ”kitschy” elements, an anti-aesthetics by means of primitive 
stylistics. The forms of public address varied from abscence of public 
adress (Good TV), to exaggerated public adress (Candyland TV). To a 
certain extent these tactics bears resemlance to such types of alternative 
aesthetics as Brecht’s epic theatre or situationist subversive interventions 
into everyday life. But at the same time, these stylistics have also become 
integral parts of commercial television in the competition between commo-
tities to break with the flow, stick out and call for attention from a (suppo-
sedly) passive audience (Caldwell 1995; Butler 2010). It therefore becomes 
difficult to separate a ”critical” brake from a ”commercial” brake, so-
mething that remains a challenge for further research and theoretical work. 

Alternative Television: Communication critique 
The category ”communication critique” was divided into two parts. One 
concerned a critique of the codes and conventions of mass communication 
and the other part discussed how the concepts genre and narration could 
be a way to understand these codes and conventions and attempts at crea-
ting an alternative ”recodification” of the mass media. 

Communication critique, as defined here, bears similarities to earlier no-
tions of the limitations of monological mass communication (e.g. Brecht, 
Enzensberger, Baudrillard) and the critique is aimed at how television has 
dealt with this predicament of communicating with an anonymous, non-
responsive mass. The result hereof, it is commonly argued, is a television 
that appeals to the lowest common denominator, that simplifie, populari-
ses and vulgarises. The analysis shows how the alternative televisions tried 
to downplay their own significance, to increase transparency by inviting 
it’s viewers to participate in the production, to consider themselves as 
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”open airtime”, but also by claiming not to take account of whether some-
one is watching them or not. 

The analysis of relations to television as a genre medium identified two 
strategies, that to some extent seemed to have their departure in questio-
ning the standardisation of audiovisual mass media. One strategy consisted 
of avoiding any genre classification. CAC TV claimed to produce a hither-
to non-existing TV-genre (”A TV genre that doesn’t exist”), a claim that 
connects to modernist art’s unwillingness of letting itself be placed in, and 
reduced to, one of the prefabricated labels of the commercial culture indu-
stry. A second strategy involved exaggerating the adjustment to genre. 
Candyland TV presented a familarity with the genres of mainstream TV to 
such an extent that they based their entire pirate-transmission on pastisches 
of familiar genres and formats. This approach too finds it’s counterparts in 
modern art, most notably in the pop art of the 1960s. Hybrid genres, pa-
stiches and meta-television (Olson 1987) are however features that also to 
some extent aplies to much of mainstream television programming as well 
(Mittell 2004). 

The analysis of narration drew on concepts borrowed from film studies 
(e.g. Wollen 1982; Bordwell 1985; Stam 2000) and it showed how, especi-
ally CAC TV, employed many of the narrational techniques developed in 
art-, avantgarde-, and counter cinema. It often displayed a narration that 
was self reflective, episodic, accidential and ambiguous. This influence 
from the alternative narration of cinema could perhaps be taken as eviden-
ce for Lacey’s (2000) argument that TV is too commercial a medium to 
develop an alternative type of narrative on it’s own, like was done in cine-
ma or literature (and therefore would have to borrow or repeat the alterna-
tive aesthetics of film and literature). But it could also be a manifestation of 
intertextuality: CAC TV, for instance, explicitly named Jean-Luc Godard 
as one of their influences. 

The guiding questions for this section were: What ideas about television 
as communication are expressed through the alternative televisions? How 
does the concpts of genre and narration apply to the material? It appeared 
as if all three televisions subscribed to a critique of mass media’s ”non-
communication” and the standardised strategies of mainstrem media to 
fake ”genuine” communication. This shows through the avoidance of CAC 
TV and Good TV to let themselves be categorised according to conventio-
nal genres. 

Alternative Television: Social Critique 
Alternative media was described as a form of social critique, i.e. a way to 
accentuate and negotiate the social power tied to the mass media. This 
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power could be divided into economic (media corporations as significant 
actors in the world economy); political (media serves the interests of the 
dominant class); and symbolic (mass media holds the power of representa-
tion, culture and knowledge). Alternative media tries to challenge, proble-
matise or constitute a democratic alternative to these circumstances. 

This social critique was divided into three sub categories: transformed 
social relations; serving the community; and tactical approaches to media. 
When focussing in on transformed social relatons (e.g. the blurring of 
boundaries between producers and recipients), and the accessibility to pro-
duction, a more complex relation appeared than what earlier theories and 
research on alternative media have suggested. For instance the alternative 
televisions expressed a subjectivity close to elitism, there were examples of 
television that did not reach outside of the context of it’s own production, 
where instead of claiming that ”the audience become producers”, the pro-
ducers became the audience. Further it was suggested that the appropria-
tion of the means of production found in these televisions not necessarilly 
meant an ”emancipation” as the accessibility to the means of production 
seemed to distort a symbolic accessibility. The argument was that the con-
tent produced by these televisions was ”inaccessible” in the sense that it 
avoided conventions that otherwise serves as an agreement between produ-
cer-text-reciever and helps interpretations of a text. 

The alternative televisions’ connection to a local community similarily 
called for a problematisation of notions of alternative media found in the 
literature. Good TV could be understood as ”served by the community” 
rather than the ideal of community media as ”serving” a community (Bai-
ley et.al. 2008). This because the potential local audience became a motiva-
tion for the project while the project still held on to a somewhat subjective 
agenda, hesitant to adapt to any imagined community. 

In the discussion about tactical media – a concept developed for descri-
bing critical interventions in media culture – and its applicability on my 
material, I drew on a discussion on television and avant-gardism from 
Ytreberg (2002). It seemed that rather than tactically approaching and 
intervening in mainstream television, CAC TV became part of ”media’s 
tactic”, serving the needs of mainstream commercial television, rather than 
challeging it. By bringing an advanced aesthetics into the mainstream and 
adding cultural capital to the network. In line with what Ytreberg has cal-
led the R&D-departments of the cultural inidustry (Ytreberg 2002). 

The questions that this third section pursued were: What theories from 
the researh on alternative media are reflected in the alternative televisions? 
What can a study of these televisions contribute to the research on alterna-
tive media? When brought together, social and formalist aspects of ”alter-
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native” revealed some contradictions within the notion of critical alternati-
ve media. 

Alternative Television: Advanced Television 
The television of CACTV, Good TV and Candyland TV could be described 
as the ambition to create a television that is better, more intelligent and 
more complex than mainstream television (or than their notion of what 
mainstream television is). As the study has shown, this is not an easy task 
and the endeavour contained inconsistencies and contradictions hat might 
prove helpful as starting points for a discussiuon about the critical potenti-
als of alternative media. For instance it would be useful to distinguish bet-
ween two notions of alternative: one that is ”ontological” and refers to 
such things as an alternative world view, and one that is ”epistemological” 
and refers to the means of representing the world. By applying an aestheti-
cal and medium sensitive approach to the study of alternative media it 
becomes possible to take the ”epistemological” alternative into account, 
something that has not been given much attention within the field of alter-
native media research. 

Another distinction that disclosed itself was the one between television 
as phenomenon and television as idea. It seems that what much of the cri-
tique articulated by the alternative televisions targets an idea of television 
rather than the phenomenon. This idea bears resemblance to earlier no-
tions about mass culture and the culture industry found in 20th century 
modernism (Jensen 1990). The phenomenon of television might prove to 
be more complex than the idea and a more elaborated understanding of 
alternative media should take that distinction into account (a similar point 
can be found in Coyer et.al. 2007: 91). 
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Appendix 
 
 
 

Appendix A: Good TV:s arkiv 
Eftersom Good TV skiljer sig från de andra televisionerna på så sätt att 
dess sändningar utgjordes av videokonstverk skapade huvudsakligen av 
andra konstnärer än de som ingick i kollektivet Good TV kan det vara 
motiverat att mer utförligt presentera detta innehåll. Nedan följer en lista 
över arkivet med Good TV:s sändningar uppdelat efter format. Informa-
tionen (konstnär, titel och datum) är hämtad från vad som står skrivet på 
skiva/fodral.  

DVD 
Konstnär Titel Datum 
Petra Bauer All the things I need to 

learn 
26/10; 29/10 

Michele Masucci Aaron Ciechannover Inget datum 
Christoffer Pares Jag rider på höga häs-

tar… 
2005 

Jan Håfström och 
Miko Söderlund 

Einmal 2007 

Okänd Venezuela Down Un-
der 

2/11; 5/11 

Carlos Guerra Allen Sekula 1/2; 4/2; 8/2; 11/2 
Alexander Vaindorf Brev till regeringen Inget datum 
Good TV A night to remember Inget datum 
Denis Romanovski Phantom Expression 25/5; 28/5; 1/6; 4/6 
Johan Holtzberg & 
Fredrik Wiklund 

Släpp Sargen! Inget datum 

Marcelo Esposito Radical Imagination Inget datum 
Jesper Nordahl Katunayake Free Trade 

Zone 
Inget datum 

Katya Sander Televised I 14/12; 17/12 
Katya Sander Good TV/ First Play 14/12; 17/12 
Hito Steyrl November 9/11; 12/11 
Pilar Z Gomez m.fl. A wall is a wall… Inget datum 
Laba Baladi Shish Kebab 2004 
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Okänd Det onådda fallet, 3 
stillbilder 

Inget datum 

Charlotte Åberg Stills Inget datum 
Petter Lehto Interviw w/ Rytis Ze-

makauskas 
2007 

Okänd Good TV outtro Inget datum 

DVD-spindle 
Konstnär Titel Datum 
Katya sander Televised I Inget datum 
Hito Steyrl November 2004 
The League of Noble 
Peers 

Steal this film Inget datum 

Petra Bauer och Anette 
Krauss 

All the things… Inget datum 

Iraxte Jaio och Klaus 
von Gorkum 

Parallellports.org 2006 

Klaus & Iraxte Monitoring the Dortse-
laan for maximum 
peace of mind 

Inget datum 

DV CAM 
Konstnär Titel Datum 
Okänd Good TV 28/4 
Okänd Filmpoint: Einmal 25/3; 29/3; 1/4; 5/4 

Mini DV 
Konstnär Titel Datum 
Cecilia Parsberg P 1 04-10-16 
Cecilia Parsberg P 2 04-10-16 
Sara Lundén Into your head Inget datum 
Okänd Iftv 1-5 2005 
Cecilia Parsberg Good TV edit 2005 
Okänd Berättelser om Daniel-

le Tjajkovskij 
16/3; 19/3 

Christoffer Pares Jag sitter på höga häs-
tar… 

Inget datum 
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Appendix B: Avsnitten från CAC TV 
Avsnitten som jag fått från CAC TV är samlade på två DVD-skivor. Titlar 
och årtal är de som står skrivna (för hand) på skivorna. Jag har också kort 
summerat vad de olika avsnitten innehåller. 
 

CAC TV (2005) 
Titel (enl. text på skivan) Summering av innehåll 
Workshow Reportage från ”workshow” och 

”one ingredient dinner” + intervjuer 
med DJ:s om kreativitet. 

Travel Reportage från konstbiennalen i 
Moskva + intervju med konstnären 
Darius Mikshus 

Populism Intervjuer med curatorerna Lars 
Bang Larsen och Simon Rees. 

CAC TV (2007) 
Titel (enl. text på skivan) Summering av innehåll 
Flash Bar (by Mirjam Wirz) Reportage om spontana utomhus-

fester i Vilnius + reportage om en 
bedragare i New York. 

Hesdalen Phenomena ”Road trip” till Hesdalen och UFO-
centret där. 

Sleeping… Reportage från GRUTO Park + 
andra platser i Vilnius + Regent’s 
Park, London. 
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Appendix C: Transkriptionsmall för TV-klipp 
Detta är ett exempel på hur TV-materialet transkriberats. Principen är att 
det som sägs skrivs i kolumnen till vänster och i kolumnen till höger visas 
ett utsnitt av vad som visas i bild. 

 

Exempel på transkribering ur CAC TV ”Workshow” 
Kvinna: Hello, this might be interesting 
for you. 

 

 

 

 

 
 
 
Raimundas: Exactly, ”WORKSHOW”, 
that was the route to Workshow, and as 
you can see, the path was not linear. 
That’s when the first episode of ”Work-
show” took place at Intro club few 
months ago. 
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