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Medialisering – indkredsning af et begreb

Ved medialisering af samfundet skal vi overordnet forstå den 
proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller 
bliver afhængige af medierne og deres logik. 

Denne proces er kendetegnet ved en dobbelthed af, at 
medierne integreres i andre samfundsinstitutioners virke, 
samtidig med at medierne selvstændiggør sig som en 
institution i samfundet. Som konsekvens må den sociale 
interaktion både inden for enkelte institutioner, mellem 
institutioner og i samfundet som helhed foregå gennem 
medierne. 

En historisk proces: tidligere tjente medierne andre 
institutioner i samfund og kultur; nu tjener de fortrinsvis sig 
selv

Ved mediernes logik forstås deres institutionelle og 
teknologiske virkemåde, herunder de måder hvorpå
medierne fordeler materielle og symbolske ressourcer og 
arbejder ved hjælp af formelle og uformelle regler. 



Den institutionelle udvikling

Stig Hjarvard: ”En verden af medier”, Samfundslitteratur, 2008.



Kilde: Gallups tv-meter. Danske tv-kanaler: DR1, DR2, TV 2, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 Film, TV 2 News, 

TV 2 Sport,  TV 3, TV3+, TV3 Puls, Kanal 4, Kanal 5, 6’eren. 
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Medier: fra kommunikation til interaktion

Tidligere: Medier som redskaber for kommunikation

I dag: Medier som redskaber for interaktion: kommunikation og 
handlen

Tidligere public service opgave fokuseret på formidling til et publikum

Fremtidige public service opgave må inkludere modtagerne som 
aktører: Deltagere, producenter m.m.

Medierne som en arena for borgernes mangesidige deltagelse: 
Medieprofessionelle i nye roller. Skal understøtte interaktion –
engagement og deltagelse - ikke kun formidle information, kultur 
og underholdning 



Julius Bomholt, 1964:
”Indsnævrede kulturvaner er ved radio og tv’s hjælp blevet sprængt. 
Isolerede og tilbagestående kulturgrupper i befolkningen er blevet 
opløst. En fælles kulturel baggrundsorientering har bragt befolkningen 
på talefod. Når æren for at have afskaffet tidligere tiders indskrænkede 
almue og uvidende proletariat skal fordeles, må Danmarks Radio have 

en væsentlig del af æren”.

DR i fremtiden:
Flere medierum at færdes i – men færre fælles oplevelser
Dansk kultur – eller danskernes globaliserede kultur?
Engagement og deltagelse som nye målsætninger ved siden af 
information, kultur og underholdning
Kobling til andre kulturinstitutioner – de bliver også
mediebårne

DR som medie- og/eller kulturinstitution?
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