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Alfabetisk oversigt over anvendte terminologier i specialet
API

Application Programming Interface, en grænseflade, der er stillet tilgængeligt for
applikationsprogrammører til at programmere applikationer på.

CI port

(til dekoder) Port der muliggør dekryptering af TV signaler med slot og kort.
Conax er fx den krypteringsteknik Canal Digital bruger.

DR

Danmarks Radio.

DVB-C

Kabelbaseret Digital Video Broadcasting.

DVB-H

Håndholdt TV.

DVB-S

Satellitbaseret Digital Video Broadcasting.

DVB-T/DTT

Digital Video Broadcasting Terrestial, digitalt jordbaseret TV transmission – også
kaldet DTT (Digital Terrestial Transmission). TV signaler sendt via TV sendemaster
på landjorden (terrestrisk), baseret DVB Multipleks.

DTV

Digitalt TV.

Døds-klikket

En terminologi der indimellem anvendes iblandt web designere, som kalkulerer med
fastholdelsen af brugeren på Internet siden, inden brugeren af utålmodighed klikker
bort til en konkurrerende side.

Egoist TV

Eller solo TV. Betegnelsen for den type TV brug, der er præget af, at det ikke bruges i
en social sammenhæng.

EPG

Elektronisk Program Guide. En interaktiv programflade. Se under MHP.

Flow-TV

Traditionelt programlagt TV, hvor indhold ikke kan tilgås intuitivt. Modsat time-shift.

Free-To-Air

Et TV signal der ikke bliver krypteret og ikke forudsætter abonnement for
modtagelse.

HDMI

High-Definition Multimedia Interface. Kabelforbindelse fra set top boks til HDTV til
overførsel af digitale audio/video-signaler til et HDTV.

HD TV

Et High Definition TV har et skærmbillede i en høj opløsning – mindst to gange så
mange linjer som SDTV (Standard Definition TV).

IDTV

Integrated Digital TeleVision. TV med indbygget dekoder.

IKT færdigheder

Informations- og Kommunikationsteknologi færdigheder.

ITV

Interaktivt TV.
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Krydsmedial

Interaktion imellem fx TV og andre medier (fx telefon, brev, e-mail, sms).

Interaktivitet

I litteraturen oftest omtalt cross media.

LCD TV

Liquid Crystal Display – TV med en skærm bestående af flydende krystaller
(cyanobifenol).

Lean-Back, Lean-

To terminologier som henholdsvis dækker den passive kontra den meget engagerede

Forward

og aktive deltagelse i fx et medies indhold. Sidstnævnte bruges ofte om interaktive
medier.

Living Wallpaper

Betegner den type TV brug, hvor TV’et får lov at stå tændt som en slags selskab
imens andre aktiviteter udføres.

Lydudgang

(til dekoder) Betegnelserne Coax, optisk og SPDIF dækker over samme.
Muligheden for at tilslutte forstærkere og højtalere til dekoderen.

Magic Moments

Udsendelser som i særlig grad appellerer til flertallet af seere så som store
sportsbegivenheder og dansk drama.

MHP

Multimedia Home Platform er en boks, der muliggør et standardinterface på en
terminal/TV til den interaktive applikation. Den understøtter fx Java API og EPG,
men erstatter ikke behovet for en digital dekoderboks (appendiks 3).

Mobil TV

TV indhold modtaget og afspillet på en mobiltelefon.

Modulator

Muliggør dekodertilslutning til flere TV apparater via ledninger.

Must-Carry

PS TV og radio er omfattet af must-carry, hvilket betyder, at fx antenneforeninger er
forpligtiget til at distribuere disse til deres medlemmer.

MUX

Multipleks. Et MUX distribueres over UHF frekvensbåndet, indeholdende omkring 4
TV kanaler – afhængigt af valg af format (fx MPEG2 eller 4) og billedkvalitet (fx
HD) (appendiks 3).

NVOD

Near Video On Demand er en teknik hvor et program sendes kontinuerligt eller
gentages med korte intervaller (fx hvert 10. minut) og derfor kan ses næsten efter
behov. Det kræver dog en meget høj båndbredde og distribueres derfor mest via kabel
eller satellit som betalings TV (pay-per-view).

Netværkstilslutning (til dekoder) mulighed for Internet tilslutning.
Paralleludsendelse

En samtidig broadcasting af et analogt- og digitalt TV sendesignal.

Picture-In-Picture

Et lille billede indsat i et større til fx simultan tegnsprogstolkning af en udsendelse.
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PS

Public Service.

PVOD

Push Video On Demand, er tilgang til programmer/film efter behov enten via
streaming eller download til en PVR og forudsætter mindre båndbredde end NVOD.

PVR

Personal Video Recorder – en harddiskoptager der lagrer og afspiller TV indhold efter
behov. Den kan generere en brugerprofil og automatisere funktioner ud fra metadata i
indholdet (appendiks 3).

Sms TV

Se krydsmedial interaktivitet.

Time-shift

TV indhold der kan tilgås mere intuitivt end flow-TV, fx med adgang til programmer
der blev sendt på et tidligere tidspunkt. Web TV og PVR har typiske time-shift
muligheder.

Web TV

TV distribueret via Internettet og brugt på computerplatformen – bl.a. også kaldet
Internet TV og IPTV.
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1. Indledning
Det at bevæge sig inden for feltet mediepræmisser, er næsten altid medievidenskabeligt interessant, og
grundstenen i dette speciale ligger derfor også som udgangspunkt i min undren og interesse herfor.
Nysgerrigheden retter sig specielt mod nye digitale mediers kontinuerlige opståen, anvendelse og retorik i
spændingsfeltet mellem medie/individ/samfund, globalisering/nationalisering, divergens/konvergens,
teknisk formåen, politik og økonomi. Udviklingen af interaktivt TV, herfra blot omtalt ITV, i public
service organisationen DR er absolut ikke mindre interessant. I de kommende års digitalisering af
distribution (DVB-T) og modtagelse ligger implicit et potentiale og en forventning hos visse, herunder
min, til en spændende fremtidig interaktiv fornyelse og indholdsmæssig transformation af et velkendt
medie med en forudgående lang historik. Ud fra et teknologisk og konceptudviklende perspektiv alene,
kunne det være fristende at gribes af innovativ begejstring og øse af den videnskabelige erfaring og teori,
vi allerede kender fra andre digitale interaktive medier. Det interessante aspekt i dette speciale er imidlertid
de afgrænsninger, rammevilkårene sætter for ITV udviklingen i DR. Det er ikke min intension herfra at
komme med et indiskutabelt og definitivt svar på, om DR’s rammevilkår foranlediger en fremtidig
interaktiv sendeflade af høj innovativ karakter eller ej. Til gengæld lover jeg ikke for meget, når jeg som
udgangspunkt lader nysgerrighed og engagement være dynamoen for en diskussion, der vil søge at
klarlægge spændingsfeltet mellem rammevilkårene indbyrdes, og i forhold til udviklingen af ITV i DR,
samt en teoretisk analyse, der vil opstille og diskutere de enkelte vilkår og baggrund, relation til andre
vilkår, mulige konsekvens og influens på ITV udviklingen i DR.

Baggrunden og aktualiteten for emnet ligger bl.a. i datoen den 31. marts 2006 (DR, 2006(1)), hvor DR i
praksis påbegyndte overgangen fra analoge TV- og radiosignaler til digitale (DVB-T). Denne overgang
understøttes politisk af bl.a. tillægsaftalen til den telepolitiske principaftale af 8. september 1999 og i en
tillægsaftale til den mediepolitiske aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002 mellem regeringen og Dansk
Folkeparti (Kulturministeriet, 2005(10)). Overgangsperioden betyder mere konkret en paralleludsendelse
af et analogt TV signal samtidig med et digitalt, ligesom man begynder at forberede seerne på den
definitive dato, hvor det analoge public service, herfra blot omtalt PS, sendenet udfases. Konsekvensen
heraf er nemlig, at modtagelsen af PS TV fra 2009 som et minimum forudsætter seernes køb af en digital
dekoder boks (appendiks 3, fig. 2, dekoder 1).
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Digital-overgangen er imidlertid ikke blot et isoleret nationalt fænomen, men et led i en større international
og mediehistorisk proces. DR er således blot en lille brik i dette spil og udvikles, som følge heraf, i disse år
mod at blive et digitalt produceret, transmitteret og modtaget medie, som i teorien burde åbne og forbedre
muligheden for udviklingen af en spændende interaktiv sendeflade. Emnet er imidlertid nærmest
påfaldende lidt omtalt i den offentlige debat og i DR. Heller ikke fra kommerciel side eller i udlandet er der
ITV tiltag, som sætter en ny revolutionerende dagsorden for ITV sendefladen. Det kan undre, hvorfor det
forholder sig sådan, bl.a. fordi man trods alt har en lang række forudgående interaktive konventioner,
erfaringer, kompetencer og forskning at trække på fra andre interaktive medier. Dette indikerer, at grunden
hertil måske er mere kompleks end som så, og fordrer en analyse i et bredere perspektiv. Derfor udgør mit
genstandsfelt for analysen af DR’s rammevilkår et bredt perspektiv, og er en bestræbelse på at forstå dette
tilsyneladende paradoks, for derfra at kunne karakterisere hvilke eksterne forhold, der er særligt
signifikante for ITV udviklingen i DR.
Dette fordrer dog en historisk baggrundsforståelse af det traditionelle TV og TV’ets udviklingsproces anno
2007, en definition på hvilke ITV terminologier man anvender i branchen, en beskrivelse af det danske
ITV medielandskab anno 2007, og en præcision af hvilke parametre der udgør et medie. Definitionen af
ITV terminologier tjener her formålet at give en forståelsesramme for, hvad der overhovedet er interaktivt
muligt og realistisk at forvente af dette medie, samt en uddybning af skalabegreberne crawl-walk-run, som
indgår i problemformuleringen. Disse emner vil jeg imidlertid komme udførligt tilbage til. Her og nu er det
mere relevant at uddybe, hvorfor det er medievidenskabeligt interessant at analysere spændingsfeltet
mellem DR ITV mediet og dets rammevilkår, og hvorfor ITV udviklingen i DR er interessant.

For det første er det medievidenskabeligt interessant at følge og forske i en medieudvikling, som er
højaktuel og foregår i en nutidig og fremtidig kontekst – og som i yderste konsekvens kan betyde et
paradigmeskift for både DR og TV seernes traditionelle brug af og tilgang til mediet.
For det andet distingverer DR’s rammevilkår sig signifikant fra andre medier, idet DR’s eksistensgrundlag
er både ideologisk, politisk og sociologisk betinget i en grad som er ret unik for vor tid. Et andet
forholdsvis nyt interaktivt medie, som man kan drage en parallel til, er fx Internettet. Hvor Internet mediet
har haft en hel anden anarkistisk, ideologisk og nærmest tilfældig forudsætning for den hurtige udvikling af
de interaktivitetsbaserede oplevelser vi møder i dag, er PS TV mediets rammevilkår fx langt mere
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organisatorisk og ideologisk bestemte og underlagt almindelige markedsmekanismer i en anden grad end
både Internettet og andre medier.
For det tredje krydser TV mediet med DVB-T sendenettets indførelse en interessant digital og måske også
interaktiv grænse, som transformerer det til et ”New Media”, hvilket gør, at vi for alvor kan snakke om
konvergens – ikke bare i selve mediet – men også på det IT teoretiske og videnskabelige felt.
For det fjerde er DR’s rolle på ITV området interessant, da de som PS kanal i dette tilfælde kan anses som
”særligt begunstigede” og forpligtigede ved lov. DR og TV2 er de første TV kanaler, der indgår i den
politiske plan om digitalisering af TV sendenettet i Danmark, men over en årrække vil flere kanaler indgå i
udvidelsen af det digitale sendenet. PS TV kanalerne er imidlertid ifølge PS lovgivningen særligt
forpligtiget til at forestå som gode eksempler med kvalitet, bredde og folkelighed – hvilket meget vel kan
gøre dem til foregangsmænd på ITV området. Det er interessant, at man politisk favoriserer netop PS
kanalerne her, hvorfor og i hvilken grad man gør det, hvad man dermed forventer af dem, hvordan de vil
løse opgaven, og i hvilken grad seerne og teknologien har indflydelse herpå.

Dette speciale er skrevet ud fra grundantagelsen, at rammevilkårene for DR ITV og deres indbyrdes
strukturer og samspil er så komplekse og dynamiske, at en monokausal tilgang til emnet ikke vil være
fyldestgørende i forståelsen af udviklingen af DR ITV. Den nuværende forskning på området er primært
koncentreret omkring ITV i et mikroperspektiv mht. pragmatisk udvikling af grænsefladen uden
inddragelse af PS faktorer, omkring TV på et generaliserende internationalt plan i makroperspektiv eller
med fokus på PS uden den store inddragelse af de tekniske vilkår.

Jeg ønsker imidlertid at stille skarpt på de helt specifikke betingelser, der er kendetegnet for DR ITV i
2007, af både sociologisk, økonomisk og teknisk karakter – hvor det politiske aspekt må betragtes som tæt
knyttet til det økonomiske. På denne baggrund og med udgangspunkt i ovenstående betragtninger, har jeg
opstillet følgende problemformulering, som herfra er styrepinden igennem specialet:
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1.1 Problemformulering
Hvilke sociologiske, økonomiske og teknologiske rammevilkår har DR for udviklingen af interaktivt TV i
Danmark? Kan nogle af disse bestemmes som værende mere betydningsfulde end andre for udviklingen af
interaktivt TV i DR? I hvilke sammenhænge, og på hvilke præmisser, kan udviklingen af interaktivt TV i
DR begribes med udgangspunkt i begreberne crawl-walk-run approach?

1.2 Operationalisering af problemformulering – videnskabsteori & metode
Dette afsnit er dedikeret en operationalisering af problemformuleringen, ved at begrunde de valg der er
taget i forbindelse hermed, og ved at redegøre for mine videnskabsteoretiske synspunkter og metodiske
overvejelser. Videnskabsteori og metode vil altså komplementere hinanden på en måde, der giver læseren
en forståelse for opbygningen af specialet, ”den røde tråd” og de videnskabsteoretiske og metodiske tanker,
der ligger bag. Indledende vil jeg imidlertid gennemgå begreber, der fremgår af problemformuleringen, der
tjener som en afgrænsning, men som også bør forklares og begrundes yderligere, så der ikke hersker tvivl
om specialets omfang og fokus.

For det første retter jeg mit fokus mod DR ITV, og afgrænser mig således til den danske kontekst. Denne
afgrænsning skyldes, som tidligere beskrevet, emnets aktualitet i netop Danmark med indførelsen af
digitalt TV (DTV) på nationalt plan, hvor oktober 2009 er en vigtig milepæl, når det analoge TV sendenet
udfases definitivt. Grunden til, at jeg lige har valgt DR frem for TV2 skyldes, at DR i første omgang har
fået tildelt 2/3 af MUX1 kapaciteten, hvor TV2 kun får 1/3. DR har altså fået tildelt større båndbredde, og
er dermed forfordelt frem for TV2. En anden væsentlig grund for mit valg er, at DR i historisk perspektiv
er det udtrykte billede på både PS og på TV i Danmark. DR har derfor nogle udtalte og interessante
eksterne politiske, sociologiske og kulturelle aspekter, som bør identificeres og vurderes i forhold til
udviklingen af ITV. Min afgrænsning betyder dog ikke, at jeg afholder mig helt fra at drage paralleller til
udenlandsk kontekst og statistik i det omfang det er relevant i henhold til opgavens fokus og særlige
nationale problemstillinger. Omvendt vil DR’s egne interne overvejelser vedr. ITV ikke indgå i specialet,
da det er de eksterne rammevilkårs betydning for et DR ITV jeg er interesseret i, og da DR i øvrigt næppe
vil afsløre sådanne overvejelser for offentligheden i en i øvrigt økonomisk ustabil periode.
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For det andet er det vigtigt at uddybe hvilken type ITV jeg fokuserer på i specialet, da der findes adskillige
kategoriseringer inden for dette emne. Den interaktivitet jeg er interesseret i, er den som er direkte
forårsaget af digitaliseringen af TV mediet, og som foregår i og med selve mediet. Det vil sige, at
krydsmedial interaktivitet – interaktivitet imellem andre medier (fx telefon, breve, e-mail, sms) og TV –
ikke i dette speciale har relevans. Denne afgrænsning skyldes, at interaktivitet imellem andre medier og TV
har eksisteret i flere år, og som sådan ikke har digitaliseringen af TV mediet som forudsætning. Det web
baserede TV på computerplatformen (web TV) vil jeg ligeledes afholde mig fra, da dette er et udtryk for
indholdskonvergens på et andet medie frem for en egentlig udvikling af selve TV mediet. Jeg er derfor
alene interesseret i den interaktive sendeflade på TV, der er baseret på digitaliseringen, og som kan udvikle
selve TV mediet, dets platform og indhold mod at blive interaktivt. En konkretisering af, hvad ITV mediet
indebærer iflg. denne kategorisering, vil senere fremgå tydeligt af kapitel 3.2.

I den sidste del af problemformuleringen opstilles et spørgsmål, som inkluderer tre skalabegreber: crawl,
walk og run approach. Begreberne har jeg tilladt mig at låne fra Jens F. Jensen (Christensen, 2004: 45), og
skal forstås som en graddeling af strategiske ITV tilgange, som differentierer sig mht. konceptudvikling,
båndbredde og interaktivitet. Jens F. Jensen definerer her crawl approach som værende simpel selektion af
indhold kontinuerligt indlejret i datastrømmen, uden en returkanal fra brugeren (fx tekst TV).
Walk approach er databehandling og indsamling af datastrøm (via fx PVR), og run approach er den fulde
interaktivitet med en brugerreturkanal til broadcaster og/eller andre brugere. Returkanalen er her inkluderet
i selve det interaktive TV system. Umiddelbart skulle man mene graddelingen udelukkende er
teknologibaseret – hvilket den til dels også er – men hver approach er også tilsvarende mere ambitiøs for
DR’s konceptudvikling, arbejdsbyrde, økonomi og sociologiske overvejelser. Således kunne DR i teorien
sagtens vælge en crawl approach, selvom båndbredden tillod en mere avanceret interaktion, hvorimod det
omvendte ikke er mulig. Alt dette vil fremgå tydeligere i kapitel 3.2.2.1, hvor jeg vil uddybe de tre
skalabegreber yderligere. Man kunne ligeledes opfatte det således, at det implicit ligger i skalabegreberne,
at en crawl approach dermed står som en negativ modpol til en run approach. Det er imidlertid ikke
hensigten, at skalaen skal tolkes som negativ kontra positiv, men snarere som en formel kategorisering af
en ITV udviklingsstrategi. Grunden hertil er ganske logisk funderet; for hvis en run approach fx ikke
underbygges politisk og teknisk, vil denne i sagens natur ikke kunne stå som værende positiv og omvendt –
uanset hvad læseren eller jeg måtte finde spændende. Mit spørgsmål i problemformuleringen går således
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på, hvilke rammevilkår DR har for udviklingen af ITV, og om nogle af disse i højere grad understøtter en
DR crawl, walk eller run approach til ITV end andre, uden at dette dog skal betragtes som et indiskutabelt
svar på, hvorvidt DR rent faktisk vælger dette i sidste ende.
Rent metodisk vil jeg derfor løbende igennem en holistisk orienteret tredelt analyse af DR’s rammevilkår
kritisk diskutere og vurdere hvorvidt crawl, walk eller run skalabegrebet understøttes heraf. Dette afsluttes
til sidst med en syntese, hvori trådene samles i en diskussion og et meningsfuldt holistisk perspektiv vedr.
DR’s rammevilkår, deres betydning for DR ITV udviklingen og understøttelse af udviklingsstrategi.

Udover førnævnte skalabegreber, optræder imidlertid også mindst tre andre væsentlige metodologiske
begrebspar og analytiske værktøjer igennem de analytiske felter: nemlig individualisme kontra
kollektivisme, konvergens kontra divergens og nationalisering kontra globalisering. Disse bliver afvejet og
behandlet dialektisk med hensigten at reflektere videnskabsteoretisk over dynamikken i emnet og beskrive
strømninger, der gør sig gældende i flere sammenhænge i de mere formelt opstillede rammevilkår. Således
er min anvendelse af disse begrebspar et udtryk for min dialektiske forståelse, at forandring er betinget af
modsatvirkende kræfter i både enkeltforhold og i et holistisk perspektiv, hvor en analyse af fx globalisering
eller konvergens alene ikke ville være analytisk adækvat for problemstillingen. Det er centralt for mit
videnskabsteoretiske grundsynspunkt, at der i hvert analysefelt er en egendynamik, uden at det dog er at
betragte som monolitisk, idet det i høj grad indgår i en dialektisk vekselvirkning med de andre
analysefelter og førnævnte strømninger. Den dialektiske forståelse understreger derfor, at rammevilkårene
og strømningerne indgår i en ontologisk helhed, der ikke kan betragtes medievidenskabeligt separat, idet de
gensidigt præger hinanden.

Mit videnskabsteoretiske, dialektiske grundsynspunkt har imidlertid dels en metodologisk konsekvens for
analysen og dels for min faglige positionering – sidstnævnte vil jeg imidlertid komme tilbage til i næste
kapitel. En dialektisk forståelse vil nemlig metodologisk betyde en opdeling af ontologien i et bredt felt af
analytiske områder, svarende til DR’s rammevilkår, på baggrund af begrundede valg, hvorefter disses
betydning for ITV udviklingen i DR vurderes kritisk i forhold til hinanden. Det kunne her argumenteres, at
konsekvensen af min dialektiske tilgang også vil være et uudtømmeligt analysefelt, hvilket jeg heller ikke
vil benægte. Men som J.D. Halloran argumenterer (Boyd-Barrett, 1995:33-35), er det i konstruktionen af
virkeligheden vigtigt at kende til strukturen og rammen, som de udvalgte emner indgår i, for at få en
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afbalanceret rekonstruktion og valide forskningsresultater, ligesom man som forsker må erkende, at der er
parametre, der får os til at vælge og vægte nogle emner frem for andre. J.D. Halloran skriver endvidere:

”I regard it as essential to emphasize at the outset that research is not initiated, organized, executed, or
applied in a social and political vacuum. A true understanding of the nature of research and its application
calls for an understanding of historical, economic, political, organizational, professional, and personal
factors that impinge on the research process in so many ways.” (Boyd-Barrett, 1995:33-35)

Dermed vil min og andres forskning med andre ord aldrig fremstå som fuldstændig objektiv og aldrig
kunne give det fulde billede af virkeligheden – uanset tilgang. Men netop derfor er de begrundede valg og
den kritiske vurdering af dem essentiel for specialet, ligesom resultatet må ses i lyset af disse valg.

Specialets struktur består derfor i tre analytiske felter, som vil være styrende for den røde tråd, og som vil
blive begrundet senere hen i kapitel 3.3. Inden da, vil jeg dog i en grundlæggende referenceramme gøre
rede for det traditionelle TV medies historie og dets udvikling i et nutidigt perspektiv. Dernæst vender jeg
blikket mod ITV, dels i et historisk udviklingsperspektiv, dels i gennemgangen af de mest anvendte ITV
terminologier, der giver læseren en forståelsesramme for emnet og skalabegreberne crawl, walk, run. Dette
efterfølges af en beskrivelse af det danske ITV medielandskab anno 2007, og endelig i mine analytiske
ansatser, begrunder jeg min analytiske tredeling af rammevilkårene.

Herefter følger det første af i alt tre analytiske felter, der alle tager udgangspunkt i et
forandringsperspektiv, som konsekvens af mit videnskabsteoretiske udgangspunkt. I det første felt, afsnit 4,
vil jeg koncentrere mig om danskernes historiske og nutidige rolle som PS seere, det nationale
seerfællesskab og danskernes nutidige medieforbrug. Dernæst analyseres seernes TV brug i hverdagslig
mediepraksis og som tekstoplevelse. Det er i dette afsnit centralt at finde ud af, hvilken rolle DR, TV og
interaktive medier har i danskernes mediebrug, og hvordan de agerer og vægter i forhold til dette, da
seernes mediebrug, hardwarekøb og holdninger influerer på både DR’s ITV udvikling og politikernes
beslutninger.
Det efterfølgende analysefelt, afsnit 5, omhandler de økonomiske rammevilkår, hvilket inkluderer analysen
af det ideologiske PS grundlag kontra den politiske indflydelse på DR som organisation, de politiske
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visioner med digitaliseringen, den aktuelle økonomiske situation i DR og EU landenes erfaringer med
DVB-T sendenettet og overgangen. Det centrale spørgsmål er her hvilken direkte indflydelse økonomi og
politik har på ITV udviklingen i DR, og hvilke implikationer det har på de øvrige analysefelter. Feltet er
ikke så transparent, som man kunne ønske sig, og derfor er en kritisk analyse af de eventuelle kortsigtede
og langsigtede strategier essentiel for de begrundede påstande om politisk velvilje og visioner eller det
modsatte – og betydningen heraf.
Det tredje og sidste analysefelt er det teknologiske, som diskuterer teknologiens muligheder og
begrænsninger, bl.a. som resultat af de politiske og økonomiske faktorer og ud fra et kognitivt og
sociologisk perspektiv – og dermed har feltet en indlysende relation til de foregående analysefelter. Det
centrale er her at diskutere teknologiens samspil med disse, men samtidig at kunne differentiere imellem
hvad der er sociologiske, økonomiske, politiske og teknologiske faktorer. De teknologiske faktorer vil
således blive vurderet separat i forhold til deres direkte betydning for DR ITV og udviklingsstrategien,
imens de faktorer, der fx her identificeres som værende egentligt sociologisk funderede, senere bliver
inddraget i syntesen og konklusionen sammen med de øvrige analytiske delelementer.
Den efterfølgende analytiske syntese vil ikke nødvendigvis – og lidet sandsynligt – pege entydigt i en
bestemt retning. Jeg har derfor valgt at diskutere og vurdere den kritisk ud fra en udenlandsk case, for at
nuancere besvarelsen af selve problemformuleringen. Den konkrete case analyseres på grundlag af de
problemstillinger, jeg har fundet signifikante for dansk kontekst, idet omtalte case af flere kilder (Smith,
2007. Euro ITV 2007 konferencen) fremhæves som værende illustrativ for, hvordan en PS organisation fra
politisk side kan få tildelt en betydende rolle som ITV udvikler og i forhold til digitaliseringen.

Da hele problemfeltet i høj grad er fremtidsorienteret, kontinuerligt i udvikling og uden danske fortilfælde,
har jeg løbende i hele analysen kritisk vurderet og inddraget pointer fra statistikker, teoretikere,
internetdokumenter, artikler, DR nyhedsbreve m.v., for på denne måde at supplere de øvrige skriftlige
kildematerialer med nutidige empiriske fakta og give analysen validitet. I forlængelse heraf har min
deltagelse i Euro ITV 2007 konferencen i Amsterdam i maj (appendiks 1), været med det formål at få
præciseret, valideret og nuanceret dele af omtalte empiri i et videnskabeligt miljø og øge min viden om
emnet.
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Ligeledes er det relevant her at nævne, at jeg har en personlig motivation for emnet, grundet
bestyrelsesarbejde i en lokal antenneforening (SAF, soeborggaard.dk), medierelevante interviews på TNS
Gallup Instituttet igennem 2 år, og et forudgående 4-ugers projekt i 2006 omhandlende digitalisering af
DR.
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2. Forskningsoversigt – teoretiske skalabegreber og hjørnesten
Det har været vanskeligt for mig at finde frem til en forskerkonsensus, som jeg fandt anvendelig for mit
meget nationalt bestemte emnevalg og mine videnskabsteoretiske grundsynspunkter. I min søgen efter
litteratur er jeg derimod stødt på faglige positioneringer, der stod som modsætninger, men som samtidig
tydeligvis var til inspiration for andre positioneringer. Det har endvidere været meget varierende, hvorvidt
videnskaben har beskæftiget sig med emnet i et mikro- eller makroperspektiv, nationalt eller internationalt,
pragmatisk eller filosofisk. Dertil kommer, at emnevalget ITV (med digitaliseringen som forudsætning) er
et forholdsvis nyt fænomen med ganske få og ganske nye fortilfælde i udlandet, og litteraturudvalget
direkte omhandlende ITV er derfor forholdsvis begrænset.

Ergo har jeg i min dialektiske, videnskabsteoretiske tilgang og holistisk orienterede metode, ladet mig
inspirere af dette faktum. Inspirationen består for det første i, at faglige positioneringer og fokusområder er
brugt konstruktivt i en tredimensionel forskningsoversigt, der dels udtrykker og kategoriserer udvalgte
hovedtendenser inden for feltet medievidenskab, og hvorledes disse indgår i min egen analyse af de enkelte
analytiske felter, og dels i min egen positionering og metodik i forhold til dette. For det andet har jeg i min
inddeling af analytiske felter ladet mig inspirere af andre teoretikeres definition på hvilke faktorer, der
udgør et medie, og gennem disse felter brugt teorier fra tre videnskabelige fokusområder. For det tredje
bærer analysefelterne præg af at være en kombination af udvalgte teorier og min egen empiri på feltet.
Empirien viste sig at blive af stor vigtighed for analysen af rammevilkårene, da disse ellers ikke ville have
været tidssvarende.
Således er to væsentlige faglige polariseringer og tre faglige fokusområder blevet integreret i specialets
dialektiske grundsynspunkt og ontologi på baggrund af mit studie af litteratur, ligesom empirien har fået en
stor betydning som supplement til litteraturen.

Kategoriseringen af de to faglige positioneringer i kapitel 2.1 skal forstås som en skalamodel, der opstiller
disse som modsætninger – akkurat som var det et koordinatsystem – og tager dermed højde for, at der også
findes positioneringer imellem de to. Samme princip er dog ikke gældende for kapitel 2.2, som snarere
beskriver tre faglige fokusområder, som dialektisk komplementerer hinanden i det ene yderpunkt af dette
koordinatsystem. På denne måde vil jeg kunne placere de forskellige forskeres fokusområder og
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positionering på en umiddelbar overskuelig måde (figur 1, kapitel 2.1 og figur 2, kapitel 2.2). Modellen må
dog være at betragte som en groft opstillet kategorisering, som umuligt kan udtrykke de finere nuancer i
hver enkelt forskers anskuelse; den tjener derfor primært til at være en forenklet visualisering og
referenceramme, som senere i specialet vil blive brugt i min analytiske inddeling af rammevilkår (kapitel
3.3) og i den analytiske syntese (afsnit 7). Den mere nuancerede gennemgang af forskernes anskuelse vil
derfor fremgå af de kommende to kapitler.

2.1 Determinisme eller netværksmodel?
I den ene ende af de to omtalte polariserede faglige positioner placerer jeg det mediedeterministiske
perspektiv (fig. 1). En central diskussion iblandt medieforskere igennem tiden har nemlig omhandlet, i
hvor høj grad teknologi influerer på sociale ændringer og samfund. Det mediedeterministiske perspektiv
søger her at forklare sociale og historiske fænomener ud fra én principiel og determinerende faktor. I den
mest radikale udgave af denne anskuelse findes fx teknologisk determinisme, som arbejder ud fra
opfattelsen af, at ændringer i kommunikationsteknologi har gennemgribende psykologiske konsekvenser,
som transformerer den menneskelige kognitive bevidsthed, og at samme er den eneste forudsætning – eller
som et minimum en nødvendig faktor – for samfundsudviklingen (Chandler, 1995: kap. 12).
Denne radikale anskuelse bærer præg af en ret firskåren og generaliserende tilgang til emnet og stiller
dybest set et kontroversielt – og kildent nutidigt – spørgsmålstegn ved, om vi kontrollerer teknologien eller
omvendt.

Marshall McLuhan (1964) er én af flere markante teoretikere i denne kategori, og citeres derfor gang på
gang – også af nutidige forskere – for sine teorier. Jeg har dog, ligesom Joshua Meyrowitz (1985: 21),
måtte sande, at McLuhans abstrakte tankeverden og teorier er mere egnede som udgangspunkt for en
diskussion, end egentlig brugbare i analysen af en konkret nutidig kontekst som i tilfældet DR ITV,
ligesom McLuhan med sin tilgang analyserer mediers indflydelse på samfundet – frem for det omvendte,
som er dette speciales mål. Når jeg alligevel inddrager ham i diskussionen af de analytiske felter i afsnit 7,
er det fordi jeg i min dialektiske anskuelse anerkender, at en sådan polariseret teoretiker kan inspirere til
nye tanker – og tydeligvis også har gjort det – i fx Stig Hjarvards (Jerslev, 2002: 229) og Bolter og Grusins
(2000: 77) videre medieforskning. McLuhan repræsenterer ganske vist en monokausal tilgang, hvori
teknologisk udvikling betragtes som uundgåelig og irreversibel (som teknologisk imperativ) og tillægges
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stor magt. Men i hans makroperspektiv af medie og samfund må man tilskrive ham, at han i høj grad
inkluderer den processuelle tankegang og derigennem har formået at forudsige strømninger, der er
højaktuelle for vor tid på trods af, at det er forfattet tilbage i, hvad man må betragte som computerens
stenalder. McLuhans teorier bibringer diskussionen af fremtidens ITV et historisk og processuelt
perspektiv, som er ganske sund i en tidsalder, hvor vi er så optagede af at skue fremefter mod nye
horisonter. Mit primære argument for at inddrage McLuhan og hans determinisme i diskussionen kommer
jeg dog til efter præsentationen af den modsatte faglige positionering.

I den anden ende af min skalamodel befinder der sig en række nutidige forskere og teoretikere, brugt i
specialet, som repræsenterer anskuelsen, som jeg – inspireret af Bolter og Grusin (2000: kap. 3) – her
kalder for netværksmodellen (fig. 1).
Figur 1, En tredimensionel forskningsoversigt; skalamodellen ”netværksmodel kontra mediedeterminisme”.

Kendetegnet for denne anskuelse er grundantagelsen, at et medie – set i makroperspektiv – opstår som
konsekvens af et samspil af flere faktorer, som gensidigt præger hinanden, og mediet indgår dermed i et
videre samspil med disse. Ifølge denne antagelse opstår der derfor ikke et nyt medie ”blot fordi man kan”,
da et medie er udtryk for sociologiske, økonomiske, politiske og teknologiske processer og deres indbyrdes
påvirkning af hinanden. Mediet er derfor også nødt til at have en vis eksistensberettigelse i denne kontekst
for at opstå og bestå. Denne ende af skalaen komplementerer derfor bedst mine videnskabsteoretiske
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grundsynspunkter og metodik, og som følge heraf ligger den anvendte litteratur i de analytiske felter
primært i denne ende af skalaen.

Alligevel stiller jeg i problemformuleringen spørgsmålstegn ved, om nogle af rammevilkårene er mere
betydningsfulde end andre for ITV udviklingen. Dette betyder i sidste ende en diskussion af, om en vis
form for udblødet determinisme kan tænkes at være gældende for et af de analytiske felter, og derfor indgår
både determinismen og netværksmodelteorien i diskussionen af rammevilkårene, for derved om muligt, at
etablere en syntese mellem de to positioneringer. Næste kapitel vil imidlertid gå i dybden med teoretikerne,
der tilhører netværksmodellen, og kvalificeringen og kategoriseringen heraf ved brug af tre faglige
fokusområder, som jeg kalder hjørnesten: sociologi, økonomi/politik og teknologi.

2.2 Den sociologiske, økonomiske eller teknologiske hjørnesten?
Som det fremgår af skalamodellens anden ende, netværksmodellen, er denne delt op i tre overordnede
faglige hjørnesten, som også reflekteres i specialets tre analytiske felter (figur 2). Min gennemgang af teori
i det efterfølgende vil ligeledes være struktureret efter rækkefølgen af de analytiske felter, i bestræbelse på
overskuelighed. Indledende må det dog pointeres at den anvendte teori, som jeg her vil kategorisere,
kontinuerligt er brugt i samspil med faktuel empiri, og at det ikke er alle forskere der lige eksplicit har
redegjort for deres positionering i henhold til skalamodellen kapitel 2.1. Placeringen af enkelte forskere i
netværksmodellen beror derfor – i forholdsvis få tilfælde – på et skøn baseret på deres implicit udtrykte
positionering, hvilket jeg bl.a. vil redegøre for i det følgende, efterfulgt af min brug af empiri sidst i
kapitlet.

Den sociologiske hjørnesten, afsnit 4. Mange af de andre anvendte teoretikere i specialet bevæger sig
metodisk inden for den faglige triangels krydsfelter, hvori de faglige hjørnesten anvendes parvis (fx
sociologi og teknologi), hvilket dog snarere er et udtryk for fagligt fokus end en positionering i henhold til
forrige kapitel. Således vil jeg fremhæve Henrik Søndergaard, som hovedsageligt ligger i krydsfeltet
mellem sociologi/økonomi-politik med sin forskning i TV analyse, institutionsanalyse, mediepolitik, PS
medier og digitaliseringens betydning for TV mediet. I den valgte litteratur (Søndergaard, 2003. Hjarvard,
2006) brugt i kap. 4.1 beskæftiger han sig helt specifikt med PS i et historisk, politisk og digitalt perspektiv
i dansk kontekst, og inddrager her nogle interessante, sociologiske overvejelser om værdien ved PS mediet.
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Figur 2, Forskningsoversigt. Netværksmodellens tre hjørnesten.

Han tilhører dog den førnævnte
kategori af forskere, som ikke
eksplicit har udtrykt sin
positionering i sine tekster, men som
jeg estimerer tilhører
netværksmodellens faglige
positionering. Stig Hjarvard ligger i
samme faglige krydsfelt som Henrik
Søndergaard og komplementerer
hans tilgang med en baggrund i
mediesociologi, reception og
institutionsanalyse, dog med en
større vægtning af sociologi, historie
og reception end Henrik
Søndergaard.

Han argumenterer for inddragels af kontekst, teknologiske, sociale, psykologiske og kognitive faktorer i
forståelsen af massemedier (Jerslev, 2002:250), og han hører derfor uden tvivl til i netværksmodellen. I den
valgte litteratur (2006) indgår hans PS overvejelser i et historisk, kulturelt og politisk perspektiv i dansk
kontekst. Kapitel 4.1-2 kan imidlertid ikke sige sig fri for vigtigheden af empiri i samspil med førnævnte
teoretikere, for på denne måde at danne et billede af danskernes nutidige mediebrug og holdninger. I
analysen af TV i en hverdagslig mediepraksis har jeg anvendt teori og testresultater fra Tove A. Rasmussen
(Christensen, 2004) og Thomas Bjørner (2007) fra udviklingsprojektet BID-TV under Aalborg Universitet
med forankring i humanistisk videnskab og socialvidenskabelige metoder. Tove A. Rasmussen er specielt
interesseret i receptionsanalyse og brugerorientering, og som følge heraf har jeg fagligt placeret hende i
den sociologiske hjørnesten tæt på krydsfeltet sociologi-teknologi. Thomas Bjørner har ligeledes et
mediesociologisk udgangspunkt, med speciel interesse i det sociale TV brug og tekstoplevelsen, og er
derfor placeret ved hendes side i netværksmodellen. Begges analyser af TV situationen i hverdagen bygger
på nutidige, konkrete ITV forsøg i Nordjylland (TV2/Nord-digital), som derfor er af høj relevans for
emnet. Svagheden ved forsøgene er imidlertid, at de testede programgenrer var af ringe relevans for de
kvindelige testpersoner, og at testpersonerne havde en overrepræsentation af det teknologiske A-hold
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(yngre personer med stor teknologisk motivation), hvilket giver visse forbehold for resultaterne. Fra
samme projekt vil jeg fremhæve Jens F. Jensen (Christensen, 2004), som ganske vist er anvendt i et andet
afsnit, nemlig den grundlæggende referenceramme afsnit 3.2 om ITV terminologier og udvikling. Han er
både i dansk og udenlandsk kontekst betragtet som en af de førende forskere inden for ITV udvikling, og
hans indsigt i emnet og meget omtalte interaktivitetskubus har derfor også været naturlige at inddrage i den
indledende referenceramme.

Den økonomiske hjørnesten, afsnit 5. Boyd-Barret Newbold og Van den Bulck (2002: xiii) er bl.a. anvendt
i kapitel 5.1 i samspil med Henrik Søndergaards nationalpolitiske indsigt (Hjarvard, 2006). De udmærker
sig som de eneste brugt i dette speciale, med et multidimensionalt holistisk syn på medierne – både
videnskabsteoretisk og metodisk – og derfor er de også som de eneste placeret i midten af de tre hjørnesten
i netværksmodellen. Da de imidlertid bevæger sig mellem mange forskellige medier fra et internationalt og
til tider historisk perspektiv, er det hovedsageligt deres analyse af PS ideologien, jeg finder relevant i
kapitel 5.1.1. Kapitel 5.1 omhandlende de politiske visioner med DR, er i øvrigt kendetegnet ved, at den
politiske situation er udpræget dynamisk og meget nationalt særegen, hvilket betyder, at empirien og
dokumentanalysen i samspil med teorien er vigtig for analysens validitet. Samme er for så vidt gældende i
kapitel 5.2 i analysen af DR’s økonomiske rammevilkår. Her har jeg anvendt teori af Frands Mortensen
(Albrecht, 2007), professor og medieforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Informations- og
Medievidenskab i analysen af empirien, da hans interesse for mediejura, PS og EU lovgivning er hans
særkende, hvilket placerer ham i den økonomiske hjørnesten. Afsnit 5 afrundes med en analyse af de
europæiske landes DVB-T erfaringer, som Petros Iosifidis, senior lektor i medier og kommunikation i
afdelingen for sociologisk videnskab, City University, London, beskæftiger sig med. Han er derfor at finde
i krydsfeltet mellem sociologi/økonomi-politik. Hans artikel fra 2007, giver et godt nutidigt overblik over
gode og dårlige erfaringer i de Europæiske lande med indførelsen af DVB-T, som meget vel kan blive
aktuelle i Danmark om få år.

Den teknologiske hjørnesten, afsnit 6. Lev Manovich, Bolter og Grusin, Anders Fagerjord og Lister et al.
er brugt i afsnit 6, da de alle befinder sig i det faglige krydsfelt sociologi-teknologi. De har det fællestræk,
at de behandler digitale mediers karakteristika og egenskaber på et abstrakt niveau og med inddragelse af
humanistisk teori og derfor sjældent forholder sig konkret til ITV, hvilket er en svaghed, jeg vil vende
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tilbage til. Lev Manovich placerer således sig selv som ”digital materialistisk” i krydsfeltet
computervidenskab/humanisme (2001:10). Hans materielle overvejelser vedr. digitale egenskaber med
minimal vægtning af sociologiske faktorer gør ham imidlertid for unuanceret til at kunne stå alene i min
dialektiske tilgang, og han er derfor brugt i samspil med Lister (2003:10) i analysen af digitalisering og
digital interaktion. Lister inddrager flere sociologiske overvejelser, ligesom digital medieproduktion,
indholdsdistribution, reception, stat og marked inkluderes i deres overordnede medieforståelse.
I analysen af konvergens og standarder kap. 6.2, har jeg primært anvendt Bolter og Grusin, som i øvrigt er
meget eksplicitte i deres definition af hvorledes et medies tekniske form bør forstås i sammenhold med
teknologi, sociale og økonomiske aspekter (2000:77). Deres analyse af en række medier er hovedsageligt
koncentreret omkring medieindhold kontra sociologi, reception og teknologi med udgangspunkt i
begreberne immediacy, hypermediacy og remediation – anvendt i kap. 3.1. Deres konvergensteori danner
et solidt teoretisk fundament for min senere inddragelse af Newbold (2002) og Anders Fagerjord (2004) i
samme kapitel, der hver på deres måde teoretisk inspirerer til et konvergensparadigme. Anders Fagerjord er
forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og hans faglige
interesseområder er navnlig retorik og semiotik i nye medier, hvilket gør ham mere sociologisk orienteret
end de øvrige i samme felt. I hans artikel om retorisk mediekonvergens bygger han i øvrigt i høj grad
videre på Bolter og Grusins teorier. Afsnit 6 afrundes med Stig Hjarvards teori om skærmstørrelsers
betydning for brugen af medier (Jerslev 2002). Hans teori sættes senere i samspil med empiri og Thomas
Bjørners testresultater for ITV, for derved at verificere teorien yderligere. Således bærer afsnit 6 præg af, at
ITV’s teknologiske rammevilkår dels er meget nationalt bestemte, dels sparsomt beskrevet i teorien ud fra
et teknologisk synspunkt og dansk nutidig kontekst, og dels af, at en analyse af teknologiske rammevilkår
uden inddragelse af reception, sociologi eller politik ikke giver mening, da de teknologiske rammevilkår i
denne kontekst i høj grad bestemmes heraf. Afsnit 6 er derfor en kombination af den nævnte litteratur, de
forudgående afsnits pointer og empiri, og er i højere grad en analyse på et abstrakt plan.

Den anvendte empiri igennem afsnittene kan groft opdeles i genrerne fakta, baggrundsviden og en case.
Fakta genren består nærmere betegnet af statistikker, PS kontrakt, beslutningsgrundlag og tillægsaftaler,
pressemeddelelser fra EU kommissionen og officielle kilder vedr. digitalisering og DTV. Disse har været
offentligt tilgængelige via Internettet, hvor jeg har sikret mig deres validitet ved at forholde mig kritisk til
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kilden. Statistikkernes validitet er efterprøvet ved, at resultaterne er sammenlignet imellem flere forskellige
kilder, ligesom jeg også her har forholdt mig kritisk til kilden.
Genren baggrundsviden består dels af mindre valide kilder såsom nyhedsbreve fra DR og diverse artikler,
og dels af mindre relevante emner så som videnskabelige rapporter vedr. historie, videnskabelige forsøg
vedr. ITV indhold og deltagelse i konferencen Euro ITV 2007. Dette har primært tjent formålet at
krydschecke, hvorvidt fakta og teori anvendt igennem specialet var konsistent, opdateret og valid, ligesom
jeg på denne måde har holdt mig kontinuerligt og bredt informeret om emnet.
Case genren drejer sig nærmere betegnet om en beskrivelse af den britiske løsningsmodel for, hvordan det
digitale sendenet blev en realitet med PS TV kanalen BBC som ITV frontløber. Den britiske case er
kendetegnet ved at være temmelig unik, men den har resulteret i en imponerende udbredelse af det digitale
sendenet, og i at BBC har erhvervet sig en frontposition som ITV broadcaster – også på Europæisk plan.
Dette gør den interessant i sammenligningen med den danske kontekst i afsnit 7, idet sammenligningen kan
bidrage til en konstruktiv forståelse af egne nationale problemstillinger. Dette empiriske felt er dels
afdækket gennem en videnskabelig artikel af Paul Smith og Jeanette Steemers (2007), med henholdsvis en
humanistisk og mediekommunikativ baggrund, men også gennem empiri fra de to andre genrer så som
statistik, internetdokumenter mv.

Med denne gennemgang af empiri og kategorisering af forskningen i de tre hjørnesten i netværksmodellen,
og med problemformuleringen in mente, vil det være et naturligt formål med den analytiske diskussion, at
lade min videnskabsteoretiske tilgang være fundament for sigtet mod etableringen af en syntese primært
mellem de tre hjørnesten i netværksmodellen og sekundært mellem denne og mediedeterminismen. Dette
forudsætter dog en løbende kritisk diskussion og afvejning i den analytiske diskussion af kildernes
forklaringskraft kontra empiriske fakta.
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3. TV og ITV – En grundlæggende referenceramme
Når det overhovedet er relevant at se på det traditionelle TV mediet som udgangspunkt, skyldes det, at den
ITV kategori jeg beskæftiger mig med i specialet, er en videreudvikling af indholdet og funktionaliteten på
TV platformen, som vi kender den. ITV er derfor ikke et helt nyt medie som sådan, men en mulig
indholdsmæssig og funktionel forgrening, med udgangspunkt i det traditionelle TV medie, hvilket gør de to
begreber TV og ITV uadskillelige i denne kontekst.

Derfor er dette afsnit overordnet opdelt i tre emner: henholdsvis TV, ITV og de analytiske ansatser.
Førstnævnte gengiver de overordnede historiske udviklingstræk for TV og dets udbredelse med formålet at
give en historisk referenceramme. Siden beskrives kortfattet de væsentligste nutidige forandringer TV
mediet gennemgår i Danmark med formålet at give et nutidigt overblik over problemdomænet, som senere
bliver inddraget i de analytiske ansatser. Efter dette bevæger jeg mig over til ITV mediet, hvor jeg opridser
ITV’s historiske udviklingsbaggrund, med formålet at blotlægge ITV’s hidtidige problemstillinger i
udviklingen. Det efterfølgende kapitel om ITV terminologier har delvist formålet at beskrive hvordan ITV
som genre formelt adskiller sig fra og er relateret til TV teknisk og teoretisk. Dette er ikke mindst
nødvendigt, fordi ITV og interaktivitet principielt kan dække hvad som helst. ITV er et relativt abstrakt
begreb, som vi endnu ikke kender til i Danmark – og for den sags skyld i et meget begrænset omfang
internationalt. ITV er derfor en slags skyggebegreb, som på nuværende tidspunkt snarere er et udtryk for
visioner, erfaringer og en teoretisk kategorisering af formåen end en egentlig realitet. Kapitlet har derfor
også formålet i forlængelse heraf, at give en bedre forståelse for og konkretisering af skalabegreberne
crawl, walk, run approach. Efter dette vil jeg kort redegøre for, hvordan det danske ITV medielandskab ser
ud i 2007, og berette om et enkelt DR ITV forsøg, så den kommercielle markedskontekst for DR ITV
opridses. Dette afrundes til sidst af mine analytiske ansatser, som diskuterer problematikken i ITV i dansk
kontekst i et makroperspektiv og begrunder den analytiske opdeling af rammevilkårene og de kommende
analytiske afsnit.
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3.1 TV – før og nu
3.1.1 TV i et internationalt og historisk udviklingsperspektiv
For at sætte udbredelsen af TV’et og ITV udviklingen i perspektiv, er en historisk ramme for TV’ets
udviklingshastighed og vilkår nødvendig, ligesom den viser, hvordan man igennem tiden har tacklet
implementeringen af nye standarder og teknologiske landvindinger.
TV’ets udvikling gik relativt hurtigt fra 1925, hvor kamera og transmittering teknisk blev forholdsvis
anvendeligt i TV øjemed, hvorfor den skotske opfinder John Logie Baird fremviste det første
transmitterede og mekaniske TV billede i, hvad han kaldte et fonovision (”Phonovision” eller ”Televisor”).
Billedet var sort og orange, bestod af 30 vertikale linjer med en vertikal ratio på 7:3, og blev vist i 12 fps.
Hvor andres forsøg bestod af silhuetter i modlys, bestod Bairds billede imidlertid af reflekteret lys. I 1928
lykkedes det ham at transmittere billedet af et ansigt tværs over Atlanten, og i 1929 forbedrede han
opløsningen af TV billedet til 240 linjer. Samme år lobbyerede John Logie Baird sig derfor med held til
sendetid på BBC, og dermed gik det første TV program i luften (McLean, 2000:2). Man brugte
eksperimentelt Bairds 30 linie system, som blev forbedret med synkroniseret lyd og billede i 1930. I 1932
valgte BBC at implementere Bairds system, selvom der var andre systemer med højere opløsninger
tilgængelige. Dette skyldtes dels systemets bæredygtighed, dels økonomi og dels den teknologiske
udvikling. Infrastrukturen var ikke teknologisk klar til udfordringen, idet der ingen brugbare
langbølgesendere til formålet på daværende tidspunkt, og kort og mellembølgefrekvensen tillod ikke en
større opløsning end 30 linier. Til gengæld blev programmerne meget tilgængelige med kort- og
mellembølgefrekvensen, idet signalet blev modtaget både i Skandinavien og på Madeira. I 1936 var BBC
imidlertid klar til overgangen til den højere opløsning, den elektroniske TV produktion og transmittering,
idet det elektroniske kamera, langbølge transmittering, specielle kabler, signalforstærkere, distribution og
billedrørsteknologien (opfundet af russeren Vladimir Zworykin) var udviklet tilfredsstillende. Bairds
model var som nævnt forbedret til 240 linier i 1929, men den blev fravalgt til fordel for Marconi-EMI’s
model med 405 linier, der blev betragtet som en gennemgående bedre helhedsløsning. Dermed gik verdens
første offentlige TV service i høj opløsning i luften – kun afbrudt i 1939-46 af 2. verdenskrig, ligesom også
Canada og USA overgik til den elektroniske TV transmission i denne periode. De 405 linier blev brugt i
BBC helt frem til 1960’erne, hvor de blev erstattet af 625 linier (PAL). TV’et indtog hurtigt de små hjem,
hvilket naturligvis var fremmende for udviklingen, både på producentsiden, men i høj grad også på salget
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af hardware og TV møbler. TV’et blev billigere, og dette fremmede igen udbredelsen og motivationen for
at lave programmer. I 1946 blev der solgt 7000 TV apparater i USA, og i 1950 fik det sit kommercielle
gennembrud med et salg, der rundede de 10 millioner. I 1953 havde halvdelen af de amerikanske hjem TV
(Kofoed, 2006:2). TV’ets udbredelse som massemedie tog også fart i Danmark fra 1951, hvor vi i
Danmark havde den første rigtige TV premiere til i alt 400 modtagerapparater, hvorefter Statsradiofonien
sendte én times programmer tre gange om ugen. 40 år senere 1991 var udbredelsen af TV apparatet i
Danmark næsten 100 % (Hjarvard, 2006: 7, 358).

Historien om farve TV’ets udbredelse er dog værd at medtage her, idet den har nogle interessante
paralleller til nutidige problemstillinger. Efter 2. verdenskrig begyndte udviklingslaboratoriernes kapløb
om opfindelsen af farve TV. Baird havde tilbage i 1928 opfundet en tidlig form for farve TV;
optagelsesteknikken bestod i en roterende farve disc foran TV kameraet, og TV billederne blev sendt
enkeltvis, opsplittet i farvekomponenter (RGB). Men det var ikke opfindelsen af farvemonitor eller
optagelse, der var det største problem; det var snarere transmissionens manglende kompatibilitet med de
millioner af monokrome skærme, der stod i husstandene. Ikke desto mindre blev førnævnte metode brugt i
spredte forsøg i USA frem til 1951. USA blev imidlertid foregangsland for resten af verden, idet NTSC
(National Television Standard Committee) i 1953 vedtog en transmitteringsstandard kaldet NTSC skabt af
RCA (Radio Corporation of America). Man besluttede nemlig, at det monokrome signal skulle sendes med
farveinformationerne sendt separat i et andet frekvenslag. De efterfølgende vedtagne standarder PAL
(Phase Alternating Line) og SECAM (Sequential Color and Memory), nu brugt over hele verden, stammer
fra NTSC standardiseringen. Salget af farve TV gik dog stadig trægt i USA; forbrugerne manglede
motivationen til at skifte deres monokrome skærme ud med noget der kostede det samme som et hus, uden
at have det store programudvalg i farver. "It's the chicken and egg thing" udtalte Alexander B. Magoun fra
RCA (Spring, 2002). Walt Disneys premiere på ”Walt Disneys Wonderful World of Color” i 1961 hjalp
dog på forbrugernes motivation. På trods af dette var det først i 1966, at NBC som den første TV station i
USA havde et komplet programudvalg i farver. England gik over til PAL standarden i 1967, hvor BBC2
begyndte at sende i farver, og Danmark fulgte trop med en geografisk begrænset farvetransmission af TV
fra sendemasten i Gladsaxe.(DR, 2007(2)). Lighederne imellem dette forløb og specialets problemområder
vil jeg imidlertid komme tilbage til i kapitel 6.2.1. Her og nu vil jeg i stedet bevæge mig frem til anno 2007

28

Interaktivt TV – et studie af rammevilkårene for DR ITV
og redegøre for den teoretiske definition af, hvad TV er, og de væsentlige forandringer, der netop nu
præger TV mediet.

3.1.2 TV i et dansk nutidigt forandringsperspektiv
TV som massemedie er en kompleks størrelse at beskæftige sig med, idet TV i et makroperspektiv er så
meget mere end det indhold vi ser, når vi tænder for det. TV møblet og brugen af det som et socialt
samlingspunkt, har vi således integreret i vores hjem, som noget nær et must, uden at mediet i øvrigt som
teknologi har ændret sig markant siden farve TV’et. Ordsproget siger, at kært barn har mange navne,
hvilket også er gældende for TV, hvilket reflekterer vores brug og holdning til det. Således er TV også i
daglig tale kærligt omtalt som tossekassen, husalteret og fjernsyn. Fjernsyn er den direkte oversættelse af
det engelske ord television, som oprindelig stammer fra latin og græsk; det græske ord tele (”langt”) og det
latinske ord visio (”syn”). I daglig tale bruger danskerne dog oftest ordet TV – forkortelsen for televison –
hvilket også er mit foretrukne ordvalg i dette speciale.

I selve ordsammensætningen ligger et af de væsentlige karakteristika ved TV, nemlig dets mekaniske evne
til at bringe noget der er langt væk inden for vor synsvidde og kognitive forståelse primært via billeder,
men også via lyd. Oplevelsen af selve TV og programmerne er udpræget autentisk og nærværende
(immediate), med fokus på indhold frem for mediet. Dette understøttes yderligere af TV’ets
realtidsmulighed – dets implicitte hævdelse af at være ”nu og her” – som giver seeren en følelse af
tilstedeværelse, samt TV’ets tilsyneladende evige jagt på at vinde øjeblikkets billigelse af seerne gennem
fx følelsesmæssig autenticitet. Siden den tidligste TV barndom har TV ivrigt gjort brug af remediering af
specielt film: repræsentationen af andre medier i mediet (Bolter, 2000:185-194). Samme evne har
Internettet og computeren, dog med en konstant tendens til at påkalde sig opmærksomhed på mediet selv
med tegn på mediering – hypermediering – grundet vinduer, knapper, advarsler, interaktion osv. (Bolter,
2000:45). TV’et har imidlertid evnen til at skifte ubesværet mellem transparens og hypermediering i sine
programmer; talkshows ophæver fx seerens opmærksomhed fuldstændigt fra mediet med indlevelse
(transparens), hvor nyheder og sport fx gerne gør stilistisk brug af hypermediering med fx grafik.

Indhold blev førhen pr. tradition opfattet som et æstetisk objekt – afgrænset i tid og rum. Men med
udbredelsen af interaktive medier udfordres vores opfattelse af objekter imidlertid – vi lærer at aflæse og
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acceptere det uafsluttede og fraktionelle, ligesom vi førhen lærte at aflæse koder og konventioner i film og
TV (Newbold, 2002:103). Med begrebet interaktion må der imidlertid differentieres mellem computerens
betingede interaktion og TV’ets mulige interaktion (Christensen, 2004:73); uden interaktion med
computeren sker intet, hvorimod TV har et konstant indholdsflow, idet det tændes. TV seeren har altså pr.
tradition nogle særegne kognitive oplevelser med TV’et, som med en evt. indførelse af interaktion med TV
kan blive ændret. Omvendt er TV seeren heller ikke at betragte som et statisk begreb – også deres vaner og
forventninger ændres over tid med de nye generationer og et tiltagende interaktivt medieudbud. TV
apparatet har imidlertid indtil nu stået uforanderligt som et ”dumt” display af transmitterede signaler og
indhold uden indbyggede software og kalkulations-muligheder, hvor indførelsen af tekst TV i 1983 står
som det eneste interaktive TV indhold, vi har set realiseret.

Dette har dog forudsætningen for at blive ændret i disse år med digitaliseringen, ligesom der lige nu sker
meget rent teknologisk med udbuddet af TV skærme og platforme. Men hvorfor går udviklingen så
langsomt? En del af svaret ligger i, at det traditionelle one-to-many TV indhold er en klon mellem
repræsentation (optagelse) og realtids kommunikation (direkte transmission), hvor sidstnævnte er
underordnet førstnævnte (Manovich, 2001:161-175), fordi det er dyrt at producere realtidsindhold, og fordi
nytænkning, konceptudvikling, nye interaktive tiltag – og ikke mindst den omfattende interaktion med
billedindhold og kameravinkler – er yderligere ressourcekrævende. Desuden er hverken digitaliseringen
eller udbredelsen af digitale dekodere i husstandene fuldt effektueret endnu. Dertil kommer den politiske
prioritering af, hvordan vores MUX skal bruges i Danmark, og de politiske forventninger til DR’s indhold
kontra DR’s økonomi. Beslutningen af tekniske standarder og MUX fordeling influerer nemlig direkte på
DR’s båndbredde, tilgængelighed og forbrugernes køb af hardware, ligesom der skal besluttes en standard
for, hvilke programmer og tjenester der skal leveres og af hvem. Appendiks 2 illustrerer, hvordan
værdikæden har ændret sig med digitaliseringen (Christensen, 2004:169), og hvordan en interaktiv tjeneste
ikke nødvendigvis er programrelateret og ikke nødvendigvis påhviler broadcasteren alene.

Summa summarum er der en masse dynamiske processer i gang på nuværende tidspunkt, som er afgørende
for den videre ITV udvikling i DR. En proces hvis omfang man ikke hører meget om i medierne, og selv
seernes kendskab til digitaliseringen, og hvad dette indebærer, må siges at være meget ringe her to år før
den endelige digitalisering på nationalt plan. Det er dette foranderlige og mudrede genstandsfelt, der er
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specialets problemdomæne, også omtalt som rammevilkår, som jeg senere vil strukturere i kapitel 3.3, med
henblik på en struktureret analyse. Inden da vil jeg imidlertid vende fokus mod ITV, med hensigten at
tydeliggøre dette skyggebegreb for læseren.

3.2 ITV – før og nu
3.2.1 ITV i et historisk udviklingsperspektiv
ITV er ikke et banebrydende nyt begreb, da det har sin egen 50 årige forhistorie med adskillige mislykkede
forsøg og fiaskoer i bagagen. Således er ITV’s historie et udtryk for, at man løbende har eksperimenteret
med selve kommunikationsformen i og med TV, i et ønske om at give seeren en mere aktiv rolle. Således
er det amerikanske CBS børneprogram ”Winky Dink and You” fra 1953-57 det første program man regner
som illusorisk interaktivt – og flere fulgte siden efter. Ganske kort fortalt bestod interaktionen i førnævnte
program i, at børnene skulle købe et tegnesæt, bestående af et stykke transparent plastic og farvekridt. Efter
speakerens instruktion i programmet, skulle børnene placere plasticstykket på skærmen og tegne ting, der
kunne hjælpe figuren Winky Dink. Der opstod imidlertid nogle uheldige seancer i de hjem, hvor man ikke
havde anskaffet tegnesættet, som betød, at programmet måtte stoppe.

Som dette eksempel viser, var den mest indlysende grund til de mange fiaskoer den teknologiske barriere,
som vanskeliggjorde visionerne, gav store begrænsninger og forårsagede brugernes irritation. Dertil kan
nævnes mislykkede forretningsmodeller, ugunstig timing i forhold til det konkurrerende medieudbud og en
manglende merværdi i idéudviklingen (Christensen, 2004: 45). Mange af forsøgene er foregået i USA,
hvor der naturligvis har været en kommerciel interesse i at opfinde ”the holy grail”. Det metafor der bedst
dækker ITV udviklingen, er pingvinernes adfærd på isen, som også er illustreret på specialets forside: den
første række pingviner, tæt ved isens kant, styrter sig i vandet efter fisk og får enten den fedeste fisk eller
bliver ædt af en sæl. De resterende pingviner på isen afventer derimod, hvordan det gik de første pingviner;
hvis de ikke kommer op igen, hopper de øvrige pingviner nemlig ikke i vandet. Overordnet set har ITV
branchen lidt under en mangel på sådanne ”front-row-penguins”, og de der har forsøgt sig, kom ikke op
igen. Erfaringerne kan kortfattet opsummeres således:
Nyhedsværdien alene kan ikke gøre det; merværdi i form af attraktivt indhold i forhold til andre medier er
vigtigt, ligesom brugervenligheden er central. Interfacet bør være øjeblikkeligt, intuitivt og brugervenligt –
også for den ikke IT kyndige. Kompatibiliteten imellem standarder, platforme, indholdsformater, hardware
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mv. sikrer lavere omkostninger og komplikationer, og timingen, profileringen og overvejelsen af det øvrige
medielandskabs udbud bør overvejes. Dertil er der store grænser for hvad befolkningen vil betale, idet
befolkningen er mere villige til én lav engangsudgift for teknologien, end en højere løbende udgift.
Jens F. Jensen (Christensen, 2004: 45-48) opsummerer erfaringerne med, at der efter 50 års forsøg stadig
ikke findes en sikker model for etableringen af ITV, eller nogen sikker viden om brugerefterspørgslen.
Omvendt argumenterer han, at vi nu er ved at nå den udbredelse af DTV i Europa, der gør ITV attraktivt
for aktører og investorer, ligesom udbredelsen af interaktive medier har tilvænnet forbrugere til interaktivt
indhold og en hurtig kulturel adaption til nye produkter og teknologier.

Her er det nærliggende at skæve til Internettets succes; for hvor ITV har slået fejl, har Internettet til
gengæld vist sig særdeles levedygtigt. De to mediers vilkår for udvikling er imidlertid diametrale
modsætninger: hvor Internettets vilkår var tilfældige biomstændigheder med et anarkistisk præg, uden
centralistisk planlægning og ejerskab, og uden nogen troede på dets idégrundlag, viste det sig at blive den
mest fremadstormende medieteknologi nogensinde – ITV udviklingen er derimod præget af det modsatte.
Dermed er og bliver Internettet en medspiller og modspiller til ITV; det er et medie, som ITV udviklerne
med stor sandsynlighed vil læne sig kraftigt opad som interaktiv inspirationskilde, og det er med de øgede
bredbåndshastigheder tilsyneladende en stigende konkurrent – også som distributør af TV indhold. Når det
så er sagt, er de fleste branchefolk nok klar over, at differentiering imellem indholdet i de to medier er
essentiel, hvis ikke de to medier skal udfase hinanden helt. Dette problem vil jeg dog overlade til evt. ITV
udviklere, da det er meningsløst at overveje indhold, uden den forudgående analyse af kontekst og
rammevilkår i et makroperspektiv, som er dette speciales formål.

3.2.2 ITV terminologier
Sidst i 1990’erne var der tre mulige digitale distributionsmotorveje for ITV (Christensen, 2004: 36-38):
B-ISDN, Internettet (web-TV) og Digital Video Broadcasting (DVB). B-ISDN viste sig i 1990’erne at
være for dyrt et netværk at lave fra grunden, hvorimod udnyttelsen af Internettet som distributionsvej viste
sig billigere og er, hvad man i branchen betegner som et ”fornuftsægteskab”. Ved at dele
distributionsteknologien kan man drage nytte af en eksisterende ”dræber-applikation” og fremme
konvergensen mellem TV og PC. Dette fornuftsægteskab må siges i høj grad stadig at være aktuelt med
tiltag som fx DR Update.
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Den sidste distributionsvej, DVB, kan opdeles i tre underkategorier bestående af det satellit distribuerede
DVB-S, det kabel distribuerede DVB-C og det jordbaserede DVB-T – også kaldet DTT (Digital Terrestial
Transmission) – som kan distribueres via UHF (kortbølge) frekvensen. Sidstnævnte er den type
distribution, som man politisk satser på med indførelsen af nationalt dækkende DTV i Danmark, og DVBT er derfor en uundgåelig del af det teknologiske fundament, DR har for udviklingen af ITV.
Digitaliseringen i DVB-T består kort fortalt i kodningen og komprimeringen af sendesignalet, som
muliggør, at flere kanaler kan pakkes i et Multipleks (MUX) på 8 MHz eller 20 Mbit/s – hvilket til
sammenligning er det samme som DR1 fylder med lyd, billede og tekst TV i et almindeligt analogt signal
(fig. 3. Corneliussen, 2006: 3-5). Appendiks 3 viser en teknisk optegnelse over MUX, formater og
dekodere, omtalt i specialet, som senere vil
Figur 3, den analoge kontra den digitale frekvensudnyttelse

være essentiel for overblikket. De nærmere
detaljer omkring de politiske beslutninger for
DR ITV og tekniske standarder vil jeg
imidlertid komme tilbage til i afsnit 5.

Det er i stedet på tide at bevæge sig videre til
ITV begrebet og selve interaktionen for at
uddybe, hvad der teknisk forudsætter
interaktion, og hvilken motivation DR skulle
have herfor. Den tekniske forudsætning for
interaktion afhænger delvist af båndbredde,
digitalisering og evnen til at kunne/ville
registrere brugerens valg og evt. identitet
(Iversen, 2003).
Parameteret registrering indgår også i Jens F. Jensens tredimensionelle Interaktivitetskubus (appendiks
4)(Mayer, 1999:184), som er den hidtil mest detaljerede model over typer af interaktivitet. Den er funderet
på Bordewijk og Kaams matrix og dens fire kommunikationsmønstre: transmission, konversation,
konsultation og registrering, og viser ”mediets potentielle evne til at lade brugeren anvende og influere på
indhold og/eller formen af det medieredes kommunikation”. Dens fleksibilitet i forhold til teknologi,
udvikling og typer af medier skyldes, at den bygger på interaktiviteten som et kontinuum. Omvendt er den
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grundet de tre dimensioner en anelse svær at overskue, men ikke desto mindre anvendelig som
kategoriseringsværktøj. Felterne, jeg har markeret med blåt i modellen i appendiks 4, angiver hvor TV
mediet befinder sig i dag – og afsnit 7 vil siden hen afsløre hvorvidt rammevilkårene understøtter, at dette
kan ændre sig. Med indførelsen af DVB-T opfyldes parameteret digitalisering ligeså, hvorimod
båndbredden er et emne, jeg vil komme tilbage til i afsnit 5.

DR’s motivation for at producere ITV bunder dels i ønsket om, at skabe en direkte kontakt med seerne ”på
det allervigtigste medie”, ligesom politikerne og platforms operatørerne har en interesse i, at de interaktive
muligheder bliver aktiveret, så man kan pushe dekodere og set top bokse ud til seerne og skabe nye
indtægtskilder (Wieland, 2002). Dertil kommer den almindelige forestilling om at kunne give seeren en
øget ”merværdi” – hvilket blot er et overordnet begreb, der dækker over flere overvejelser. Merværdi kan
nemlig defineres som interaktiv, digital og social merværdi (Christensen, 2004: 102-5).
Den interaktive merværdi dækker over indhold og oplevelse, æstetiske overvejelser om oplevelsesmæssig
intensitet og nærhed, og informative og kommunikative overvejelser om deltagelse, henvendelse og
turtagningsformer.
Den digitale merværdi handler om den grafiske og æstetiske form fx inspireret af computerens formsprog
med menuer, vinduer og knapper.
Hvorimod den sociale merværdi handler om brugernes håndtering og livsform, som afgør hvordan mediet
bruges i praksis. Først- og sidstnævnte kommer jeg tilbage til i kapitel 4.2, hvor ITV analyseres ud fra
hverdagslig mediepraksis og kulturelt hegemoni, ligesom jeg løbende vil referere til disse begreber gennem
specialet.

3.2.2.1 Konkretisering af de tre skalabegreber
I kapitel 1.2 introducerede jeg de tre skalabegreber crawl, walk og run approach på et overordnet plan. Jeg
vil dog konkretisere dem yderligere her, så afgrænsningen imellem dem tydeliggøres, eftersom jeg nu har
introduceret de grundlæggende ITV terminologier og problemstillinger. Det betyder imidlertid, at jeg vil
modificere og udspecificere Jens F. Jensens oprindelige begreber og gør dem til mine egne, så de er
anvendelige i specialet, som en løbende måleenhed igennem rammevilkårene, idet de hver især afspejler en
mulig ITV udviklingsapproach, som DR kan tænkes at tage. I en klassisk model, som fx Jens F. Jensens, er
det dog uundgåeligt, at en skarp skelnen imellem hver approach kan forekomme som en firkantet enten-
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eller-definition – og i øvrigt være svær at forholde sig til. For at gøre inddelingen og ikke mindst
forestillingen om begreberne i anvendelse mindre abstrakt, har jeg derfor valgt at beskrive de tre
approaches ved hjælp af scenarier, for på denne måde i fortællende form at formidle forskellene.
Scenariemetodens svaghed er, at der nemt forekommer detaljer, som er meget konkretiserende, og som
ikke har egentlig relevans for scenariernes vigtigste formål: at skabe en forestilling om hvordan et DR ITV
kunne se ud, alt efter DR’s ambitionsniveau og rammevilkårenes understøttelse heraf. Det er derfor vigtigt
at scenarierne læses med dette in mente.

Indledende er det dog vigtigt at redegøre for de parametre, der adskiller de tre scenarier, og som jeg har
valgt at arbejde ud fra. Således udgør parametrene de problemstillinger, der dels er diskuteret i litteraturen,
dels er nævnt i forsøg med brugere og dels omtalt på EuroITV2007 konferencen. Det drejer sig om
problematikken vedr. de mange dekodere og fjernbetjeninger seerne nemt kan ende med i stuen,
brugervenlighed og IKT færdigheder, registreringen af seerne, hvordan de sociale behov mødes og seernes
interesse for HD og interaktiv merværdi. Sidstnævnte er oftest udtrykt i ønsket om VOD, oversigter og
programrelateret ekstra information, undgåelsen af reklameblokke, ønsket om quizgenrer, ønsket om at
kunne skifte kamera vinkler og følelsen af deltagelse frem for iagttagelse. Interaktive filmslutninger, emailfunktioner, avancerede søgninger og fx bankoverførsler, udtrykkes der imidlertid ingen interesse for
(Bjørner, 2007:10-12). Dertil har jeg tilføjet PS parametre, der vedrører graden af hensyn til tilgængelighed
kontra det brede udvalg. Økonomiske resurser, båndbredde og DR’s egne ambitioner spiller naturligvis
ligeledes en rolle og vil, ligesom de andre parametre, indgå i varierende grad, og blive udtrykt mere eller
mindre implicit i scenarierne.

Crawl approach:
DR benytter eksisterende og afprøvet teknologi og tænker først avanceret, hvis infrastruktur og
udbredelsen af hardware tillader det. Seeren har en simpel selektion af datastrøm tilgængelig ved brug af et
sideløbende signal til selve TV indholdet – også kaldet envejskommunikation eller push. Det er et
kontinuerligt indholdsflow, der giver seeren en mulig og oplevet interaktion via selektion af data. DR tager
det maksimale hensyn til alle danskere ud fra den kollektivistiske tankegang og leverer ikke andet, end en
normal dekoder kan vise. Interaktionen er så simpel, at alle uanset IKT færdigheder kan håndtere det, og
den enkeltes anonymitet er sikret ved ikke at registrere den enkelte seers ID. DR bestræber sig på indhold,
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der er egnet til socialt samvær såvel som individuelt brug, og som af hensyn til produktionsomkostningerne
er udpræget præproducerede og kører uafhængigt af TV programmerne. Det er kort sagt hvad der svarer til
det nuværende tekst TV – blot en i lettere udvidet udgave. For at kompensere for deres manglende
interaktivitet i forhold til konkurrenter og andre medier, satser DR på krydsmedial interaktion / produktion
/ brug – og hvis båndbredden tillader det og udbredelsen af HDTV i hjemmene er stor nok, med tiden også
kvalitets TV såsom HD og visning af udvalgte Internetsider tilgået via TV (fx dr.dk). DR’s programflade er
lavet ud fra devisen: DR ITV – fra alle os til alle Jer!

Walk approach:
DR bygger videre på kvaliteterne i det traditionelle TV medie med en kombination af pull/push-media. I
erkendelse af de meget fragmenterede seerbehov, varierende IKT færdigheder og varierende villighed hos
seerne til investering i diverse set top bokse, tager DR beslutningen ikke at tage hensyn til alle danskere i
deres udbud af interaktive tjenester. Et ITV der følger den laveste fællesnævner hæmmer nemlig DR i
fastholdelsen af en stor procentdel af seerne. Man afsætter derfor ressourcer til produktion af avancerede
og automatiserede tjenester, som understøttes af de dyre set top bokse. Hvis seerne vil have adgang til
dette, må de investere i MHP og/eller PVR mv.. Med en MHP har seeren fx adgang til EPG, spil,
forbedrede tekst TV muligheder, TV i samspil med multimedieobjekter, billeder og picture-in-picture mv..
Hvis seeren køber en PVR – et ”intelligent” adaptivt medie – kan den registrere brugerpræferencer og
mønstre. Ved hjælp af metadata kan den søge på og organisere programindhold efter nøgleord som fx
navne, tema og tid og tilpasse sig programændringer. Den muliggør kontrol og time-shift i
programstrømmen med pause, spole funktioner i lagret indhold, slowmotion, optagelse osv. Med de
automatiserede tjenester benytter DR sig af muligheden for databehandling (fx metadata) og indsamling af
datastrøm (fx brugerens id, afstemning mv.). De har dermed en begrænset tovejskommunikation med
(nogle) seere, og tager ikke altid hensyn til IKT færdighederne i hele befolkningen. Med en registrering af
seerens unikke identitet (mod forlov), er fx en forbedret personalisering, real-time TV afstemninger og
seertællinger mulige, hvilket også forpligtiger DR i håndteringen af den personfølsomme information. Man
afholder sig dog fra de mere krævende produktionstiltag og benytter sig i høj grad af den automatiserede
merværdi set top bokse kan give ud fra devisen: DR ITV – du kan få det, som du vil ha´ det!
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Run approach:
DR har store ambitioner om at blive førende på ITV fronten – både som Europæisk PS ITV udbyder og i
forhold til det kommercielle marked. Som følge heraf kommer der en lang række innovative tiltag, som får
stor bevågenhed i udlandet. Man arbejder ud fra ideen om PS, som et demokratisk og socialt medie, der er
tilgængeligt når man har lyst, interaktivt når man har lyst og med en justerbar grænseflade til flere typer
IKT færdigheder. DR’s styrke har altid været indhold: evnen til selv at producere det nicheprægede,
fantasifulde og særegne danske – og den tete tager de igen. Der er fuld interaktivitet med returkanal i den
forstand, at visse programmer (fx nyheder og tegnefilm) kan leveres på brugeranmodning (NVOD), og en
høj grad af seerdeltagelse i programmerne – både via afstemninger, debattiltag og brugergenereret indhold
(fx programmer der ændrer sig efter antallet af seervalg osv.). I de mest populære udsendelser
eksperimenterer DR med seerens valg af kameravinkel. DR udvikler en særlig PS set top boks, der samler
de nødvendige funktioner i én boks og overlader dermed udnyttelsen og udviklingen af de øvrige set top
bokse til det kommercielle marked. Dette gør man ud fra devisen:
DR ITV – når, hvordan og med alle dem du vil!

3.2.3 Status for det danske ITV medielandskab
Den omtrentlige fordelingsnøgle for henholdsvis DVB-C, DVB-S og jordbaseret modtagelse hos seerne
ligger i forholdet 60:20:20 – gældende for husstandenes primære TV (Corneliussen, 2006:4). Den
jordbaserede modtagelse stiger imidlertid til 43 %, når alle TV apparater inkluderes, hvilket gør DVB-T
sendenettet relevant for en betragtelig andel modtageapparater. I kapitel 3.2.1 citeres Jens F. Jensen for, at
vi er ved at nå den udbredelse af DTV i Europa, der gør ITV attraktivt for aktører og investorer. Også i
Danmark mærkes denne tendens hos de kommercielle distributører, der nu forsøger sig med programguider
og middleware-afhængigt ITV:
Canal Digital (canaldigital.dk) sælger sig på bredden af programpakker, digital kvalitet og muligheden for
HDTV og VOD med DVB-S. De leverer pt. dekodere svarende til dekoder 1 (appendiks 3, figur 2), som en
del af abonnementet.
TDC (tdc.dk) tilbyder DVB-C med digitale tjenester, hvor salgsargumentet er digital kvalitet,
programpakker, VOD muligheder og en TV guide oversigt. Deres dekoder svarer til dekoder 1, og kan af
kunderne købes for omkring 300,-.
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Viasat (viasat.dk) distribuerer via DVB-C og DVB-S fra London, og deres dekoder svarende til dekoder 1,
leveres som en del af abonnementet.
Men summa summarum påhviler den interaktive indholdsproduktion altså de enkelte kanaler og TV
producenter, hvilket endnu ikke er set realiseret i Danmark; hverken i DR, TV2 eller hos deres
konkurrenter. PS kontrakten (Kulturministeriet, 2007 (4):8) pålægger ganske vist, at TV2 og DR
samarbejder om en fælles EPG, og foreslår at man kan udvikle, afprøve og producere digitale tjenester i et
samarbejde, men emnet er i øvrigt påfaldende lidt omtalt i offentligheden.

Hvis vi i stedet ser nærmere på erfaringerne fra ”Rene Ord For Lommepengene”, ROFL fra 2001, var det
DR's første digitalt interaktive TV program henvendt til børn og unge (DR, 2001(5)) med formålet, at
indkredse og kvantificere den digitale merværdi – et prestigeprojekt udviklet i samarbejde med det
kommercielle firma agency.com (Williams, 2001). Det der gør forsøget interessant er, at det blev afviklet i
DR i en ambitiøs ITV udgave med et stort antal DR seere, og at man målte antallet af seere kontra deres
holdninger til indholdet. ROFL var distribueret på almindelig vis med begrænset interaktivitet, og digitalt i
den fulde interaktive udgave via TDC og Viasat til op mod 120.000 husstande. Interaktiviteten bestod i
kameravalg, valg af information, returinformation direkte til udsendelsen og quizdeltagelse. Grundet de
høje økonomiske og resursemæssige omkostninger, specielt i udviklingen, måtte man imidlertid stoppe
udsendelsen.

Der foreligger ingen tilgængelige videnskabelige analyser af resultaterne fra ROFL forsøget, men iflg.
Ulrik Søndergaard (Søndergaard, 2001) skønnede ROFL udviklerne selv, at seertallene var ”yderst
imponerende” med ca. 100.000 flere seere pr udsendelse end i lignende ungdomsprogrammer, og med en
høj markedsandel inden for målgruppen 10-16 årige (60 % for de 10-13-årige, og 43 % for 14-16-årige),
ligesom muligheden for at tilmelde sig som testpilot, appellerede til over 2000 børn. Den mest positive
erfaring, var ROFL’s evne til at fastholde de unge og meget rastløse seere i programmet, idet de kun var
tilbøjelige til at zappe inden for programmet frem for til en anden kanal. Den typiske holdning i
målgruppen var, at programmet var bedre digitalt, grundet muligheden for at deltage direkte i quiz og
afstemninger og valget mellem forskellige kameraer og journalistiske vinkler på samme indslag. Meget få
havde dog overskud til at læse den ekstra tekstinformation, der lå som tilvalg.
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Programmets brug af interaktive kameravinkler og journalistiske vinkler, gør projektet ret ambitiøst –
noget nær en run approach. Med kraftigt forbehold for, at jeg ikke er i besiddelse af en egentlig
videnskabelig analyse af ROFL forsøget, kan det dog udledes, at DR ITV i denne ambitiøse form i 2001
lod til at appellere til den unge målgruppe, det var produceret til, og at det – ikke overraskende – var dyrt at
producere og udvikle. Omvendt skal nyhedsværdien i de interaktive elementer tages in mente. Efter således
at have introduceret læseren for en betragtelig mængde TV og ITV baggrundsviden, vil jeg i det
kommende kapitel afrunde med mine analytiske ansatser og struktureringen af de kommende analysefelter.

3.3 Analytiske ansatser – hvad udgør et medie?
I de foregående kapitler er en række centrale historiske, tekniske, sociologiske, politiske, erfaringsmæssige
og konkurrencemæssige faktorer blevet omtalt, for på denne måde at skabe en referenceramme og en
opridsning af problemdomænet, som er et nødvendigt fundament for at beskæftige sig analytisk med ITV
udviklingen i et makroperspektiv anno 2007. De udgør tilsammen et virvar af tendenser og fakta, som alt i
alt er at betragte som DR’s rammevilkår for en ITV udvikling. Helt grundlæggende kan man opsummere
det ved at sige, at PS TV er et massemedie med en lang historie bag sig, som bliver udfordret netop i denne
tid fra mange sider, og at vi som samfund, på baggrund af tendenser og bevidste valg, er ved at redefinere
hvad TV er og skal være, og hvilken rolle PS skal spille interaktivt.

Et af de forhold, som referencerammen fordrer en analytisk opfølgning på, er forholdet imellem de
sociologiske faktorer og DR ITV, da seernes valg og brug af PS TV og andre medier er et temmelig
afgørende fundament for de beslutninger, der nu engang bliver truffet – og DR ITV mediets
eksistensgrundlag. Det er nemlig ikke kun TV mediet, der er midt i en transformationsproces. Seernes
mediebrug og behov bør i dagens Danmark lige så lidt betragtes som statiske, som medieudbuddet er det. I
en tid hvor individets medievalg bl.a. er et udtryk for livsstil og personlighed, er seerne ikke længere at
betragte som en kollektiv masse med enslydende behov – selvom de i sidste ende udgør én samlet
”magtfaktor”, der ikke bør underkendes. Derfor er det et felt jeg finder anledning til at gå dybere ned i.

Et andet væsentligt problemfelt er identificeret igennem kapitel 3.2, hvor det er åbenbart, at en ambitiøs
approach til ITV udvikling er en bekostelig affære – ikke mindst i konceptudviklingsfasen. Her er DR’s
aktuelle økonomi og samspillet med den politiske vision for PS og digitaliseringen ikke til at komme
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udenom. Derfor vil det være af stor vigtighed at klarlægge, i hvor høj grad politik spiller en rolle for DR,
hvilke forpligtigelser DR har og fortsat skal leve op til, om der er midler til dette, i hvilken grad ITV
udvikling indgår i disse overvejelser, og om PS TV er udset til at spille en speciel rolle i forhold til
digitaliseringen med ITV udvikling.

Et tredje fokuspunkt man kan hæfte sig ved, er den betydende rolle teknik og hardware med
digitaliseringen har fået for TV og ITV mediet. Den hastighed hvormed digital teknik udvikler sig, er en
udfordring for TV modtagere og distribution, og er et uvant skift for seere såvel som for politikere og DR.
Derfor er det naturligvis interessant at analysere, i hvor høj grad teknologien spiller ind på
rammevilkårene, og hvilken konsekvens dette har for DR ITV.

Som det fremgår af det foregående, består disse tre udvalgte problemfelter – både isoleret set og tilsammen
– af mange og meget dynamiske processer i én proces, hvilket for det første har den konsekvens, at min
analyse af det faktuelle allerede om få måneder ville forekomme forældet, hvis specialet var stilet til DR
eller danske politikere. Men hensigten med specialet er snarere at give en medievidenskabelig analyse af
den danske tackling af digitaliseringen og ITV i en PS kontekst, kontra det store europæiske perspektiv.
Som sådan har specialet sin eksistensberettigelse, som analysen af én ud af mange europæiske brikker eller
landes transformationsproces, som siden hen vil kunne betragtes medievidenskabeligt som én stor proces.
For det andet har det den konsekvens, at jeg må opdele analysen af den danske proces i flere mindre
bidder, som gør det muligt at betragte de enkelte delelementer processuelt. Det er imidlertid først, når de
mange processer og tråde igen er samlet i en syntese, at det er muligt at begribe den komplicerede helhed
og sige noget konkluderende i forhold til problemformuleringens spørgsmål. Besvarelsen eller farven der
kommer ud af at blande mange farver fra et spekter, kan ganske vist komme til at fremstå som en holistisk
og lidt grumset farve, men det er ikke desto mindre min overbevisning, at den alligevel kan anvendes til at
male et nutidigt billede af den danske brik i det europæiske, digitale ITV puslespil.

Den analytiske opdelingen af føromtalte bidder eller rammevilkår er dels foretaget på grundlag af min egen
videnskabsteoretiske tilgang, dels min indledende analyse af forholdene, og dels med afsæt i Bolter og
Grusins definition på hvilke aktører der udgør et medie (Bolter, 2000: 65-77), også beskrevet i kapitel 2.1.
De beskriver det som følger:
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“Each (media) participates in a network of technical, social, and economic contexts; this network
constitutes the medium as a technology.”

Som de skriver længere henne i kapitlet jeg refererer til (Bolter, 2000: 67), må vi, når vi fokuserer på ét
aspekt af mediet, også huske at inkludere de andre aspekter i vores diskurs. Jeg har derfor døbt deres
definition netværksmodellen, og i mine analytiske felter ladet mig inspirere af deres inddeling af aspekter,
blot med den lille justering, at jeg inkluderer analysen af økonomi og politik i ét felt, da jeg mener de er så
tæt forbundne i en PS kontekst, at de ikke bør skilles ad. Da jeg betragter de analytiske felter som
processer, som influerer på hinanden kontinuerligt, ligger der nogen overvejelse bag valget af deres
rækkefølge i specialet, hvilket umiddelbart svarer til at spørge hvorvidt hønen eller ægget kom først. Ikke
desto mindre er konklusionen af mine overvejelser, at det sociologiske analysefelt skal placeres først, idet
de øvrige trods alt eksisterer som konsekvens af vor kultur og sociologiske organisering. Det teknologiske
analysefelt har jeg placeret sidst – ikke fordi jeg dermed underkender dets indflydelse på de foregående
analysefelter, men fordi jeg mener udviklingen af en teknologi i denne konkrete sag til dels afhænger af de
to foregående analysefelter.

Ud fra ovenstående betragtninger, vil jeg derfor lægge ud med at analysere de sociologiske forhold, der
ligger til grund for brugen af PS TV mediet. Jeg vil undersøge i hvilket omfang befolkningen bruger det i
overfloden af andre medier, og hvad bevæggrunden i så fald er ud fra et historisk, kulturelt og socialt
perspektiv. Det vil her være interessant at se på, om der er nogen konsistens imellem teori, statistik over
den konkrete brug af medier og befolkningens udtrykte holdninger til DR og PS, og hvad det er for
sociologiske værdier, DR skal være særligt opmærksomme på i en evt. udvikling af ITV. Jeg vil derfor
siden hen bevæge mig dybere ned i, hvordan TV mediet bruges i en hverdagslig praksis, for at analysere
hvordan seeren integrerer TV’et i deres hverdag, og hvordan de tackler et interaktivt TV medie.
Analysefeltet vil derfor give et fundament for forståelsen af de sociologiske strømninger og processer, der
optræder hos slutbrugerne af PS TV og et DR ITV, og analysere hvorvidt der på et sociologisk niveau er
tale om en understøttelse af en crawl, walk eller run approach til en DR ITV udvikling. Resultatet af denne
analyse vil naturligvis også komme til at indgå i det senere teknologiske analysefelt, idet jeg som før
pointeret mener, at de teknologiske faktorer først viser et målbart udviklingspotentiale, når de inddrager
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den sociologiske og politiske kontekst. Derfor må de ”bløde” sociologiske værdier og de pragmatiske
politiske beslutninger medtages som en slags medspiller til de pragmatiske teknologiske faktorer.

Apropos bløde værdier, så er ideologi netop hvad mit andet analysefelt om de økonomiske rammevilkår
delvis kommer ind på, hvor mit fokus bl.a. er på det ideologiske PS grundlag. Dette sammenholdes med de
aktuelle politiske beslutninger, der træffes vedr. digitaliseringen, DR’s indhold og brug af teknologi.
Herefter følger en kort analyse af, hvordan DR’s aktuelle økonomiske situation tackles politisk, og en kort
analyse af de europæiske DVB-T erfaringer, idet danske politiske beslutninger vedr. digitaliseringen indgår
i og delvist formes af de omgivende europæiske landes digitalisering af TV. Ved at sammenholde alt dette,
vil analysefeltet give et billede af, i hvilken grad DR som PS medie og som ITV udvikler understøttes
politisk og økonomisk i henhold til en crawl, walk eller run approach.

Dette leder over i det tredje og sidste analysefelt om de teknologiske rammevilkår, hvor de teknologiske
faktorer kan sættes i sammenhæng med de øvrige analysefelter. Dermed kompletteres billedet af DR som
en teknologisk medieorganisation, der skal forstås i en udpræget dansk sociologisk, politisk og økonomisk
ramme. Her ligger udfordringen i at integrere tendenserne fra de øvrige analysefelter i analysen af
henholdsvis begrebet digitalisering, konvergens imellem medier, problematik vedr. standarder og
skærmstørrelsernes betydning, ligesom det også i dette felt vil være et vigtigt element at analysere
potentialet for DR’s crawl, walk eller run approach. Med disse ord, vil jeg derfor begynde det egentlige
analysearbejde med det første analysefelt omhandlende de sociologiske rammevilkår.
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4. De sociologiske rammevilkår
De sociologiske rammevilkår er opdelt i to områder:
Det første og absolut største område er opdelt i fire underkategorier, hvori jeg teoretisk og empirisk vil
beskæftige mig med de historiske og sociologiske forhold, der ligger til grund for brugen af PS TV mediet,
for på denne måde at identificere forskellige kategorier af seere og deres behov.
Det nutidige TV- og medieforbrug kortlægges og begrundes ud fra henholdsvis et historisk, kulturelt og
socialt perspektiv. De yngre generationers medievaner, befolkningens IKT færdigheder og udtrykte
holdninger til DR bliver analyseret, og endelig overvejes en evt. udvikling af ITV i forhold til ovenstående.

Det efterfølgende område analyserer ved hjælp af tidligere undersøgelsesresultater, hvordan TV og ITV
bruges i en hverdagslig mediepraksis, hvordan seeren med et DR ITV kan mødes i sit TV brug, og hvilke
problemstillinger der er særligt udtalte for en DR ITV approach.
Analysefeltet vil derfor som et hele give et bredt fundament for forståelsen af de sociologiske strømninger
og processer, der optræder hos slutbrugerne af PS TV og et DR ITV, og analysere hvorvidt der på et
sociologisk grundlag er tale om en understøttelse af en crawl, walk eller run approach til en DR ITV
udvikling.

4.1 TV – Det forestillede fællesskab
4.1.1 TV kulturen før monopolbruddet
I et historisk perspektiv er det særligt markant, hvordan vort forlystelsesliv og sociale liv i høj grad flyttede
ind i vore dagligstuer i de tidlige TV år, og blev til en passiv lean-back oplevelse af levende og direkte TV
billeder i det private domæne. Efterhånden som TV, som tidligere var ensbetydende med monopolet DR,
blev et standardmedie i ethvert dansk hjem, havde det en kraftig indvirkning på vores forståelse af vores
nationale kultur og verden, og øgede dermed både nationaliseringen og globaliseringen. Det blev familiens
daglige rituelle samlingspunkt om en oplevelse, og gav anledning til fælles referencer i vores samtaler med
hinanden. Som jeg senere vil vende tilbage til, blev det en styrkelse af vores nationale identitet, idet det
bidrog til det ”forestillede fællesskab” (Hjarvard, 2006: 8), ligesom det blev vort vindue ud til
verdenssamfundet, og bidrog til og var en fortolker af den danske kultur. DR har fx selv i høj grad
produceret dansk kultur: Matador 1978-81 og Krøniken 2004-6 er klassiske nutidige eksempler. Men DR
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tog også sin rolle som folkeopdragende PS organ meget seriøst på foranledning af den daværende tidsånd
og de politiske strømninger. Følgende retorik i citaterne fra tidligere kulturminister Julius Bomholt fra
1964, illustrerer både datidens holdninger og det efterfølgende store paradigmeskift i den nye
mediestruktur (Newbold, 2002: 176-84):

”Indsnævrede kulturvaner er ved radio og TV’s hjælp blevet sprængt. Isolerede og tilbagestående
kulturgrupper i befolkningen er blevet opløst.” Og ”Når æren for at have afskaffet tidligere tiders
indskrænkede almue og uvidende proletariat skal fordeles, må Danmarks Radio have en væsentlig del af
æren.” (Hjarvard, 2006: 10)

Set med nutidens øjne, er en sådan udtalelse retorisk helt grotesk, om end vi nok kan enes om TV’ets store
kulturelle indflydelse. Ikke desto mindre bestod dette ”sociale opdragelsesprojekt” og programfladen med
”elitekulturens normer” helt frem til midten af 1980’erne. Seernes tillid til DR og den medierede ”sandhed”
var væsentligt større end i dag, ligesom den rituelle handling i at se DR hver aften var en selvfølgelighed.
Dette kan bedst forstås af nutiden i lyset af konteksten. Førnævnte tillid og rituelle brug bundede dels i
førnævnte autoritære retorik og tidsånd, men også i at DR var en udpræget statsejet, monopolistisk, PS
organisation uden nævneværdig konkurrence i øvrigt – og kun yderligere forstærket af TV mediets
realtidsmulighed (kap. 3.1.2). Omvendt var TV modtageapparatet trods alt medvirkende til at bløde op på
den autoritære retorik, idet nærhedsæstetikken i den lille skærm i det private domæne, med tiden fremmede
den mere jævnbyrdige dialogform (Hjarvard, 2006: 13-14). DR blev derfor med tiden også til demokratiets
talerstol, hvor alle interessegrupper, lige fra de politiske partier til græsrodsbevægelser og fru Jensen kunne
ytre sig. Og denne talerstols-rolle i samfundet har DR stadigvæk, upåagtet modernisering af programflade
og teknisk formåen. Det er her vigtigt at fremhæve, at en betragtelig del af den danske befolkning i
aldersgruppen fra omkring 35+ og opefter, voksede op med og stadig husker denne tid, og ubevidst bærer
på en del af denne kulturarv og prægning, modsat de yngre danske generationer.

4.1.2 TV forbruget i Dagens Danmark
Monopolbruddet i Danmark i 1988 og den nye mediestruktur, står imidlertid her som en vigtig milepæl, og
gav anledning til en mere modtager og markedsstyret programflade i TV, og et DR skift fra at være et
kulturpolitisk medie til en medieinstitution (Hjarvard, 2006: 17, 36). Den førnævnte retorik var et for
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snævert defineret nationalt fællesskab (Søndergaard, 2003(1): 10), og dette var derfor delvist grobunden
for danskernes begejstring for de udenlandske kanaler efter monopolbruddet. Seerens fjernbetjening blev
med denne milepæl en faktor på linie med døds-klikket på Internettet, og inkluderes af enkelte teoretikere,
som et interaktivt værktøj i sig selv – hvilket det måske også blev opfattet som i datidens lys (Mayer, 1999:
173). Man kan da også vælge at se fjernbetjeningen, som et tidstypisk symbol på den postmodernistiske
rastløshed og troløshed – eller selektivitet om man vil – og som starten på en individualistisk orienteret
seerkultur. Det generelle programindhold bærer som konsekvens, og paradoksalt nok, i høj grad præg af en
homogenisering af danske og udenlandske TV kanaler, primært i underholdningsgenren, hvor koncept TV
er blevet en handelsvare, og hvor det talte sprog og TV kanalens logo i øverste hjørne, til tider er den
eneste indikator for differentieringen.

Zapning er imidlertid ikke – som man måske skulle tro – et udtryk for seernes manglende rationalitet i
program- og kanalvalg, idet statistikkerne reflekterer seerens meget bevidste til- og fravalg af programmer
og umiddelbare reaktion på upopulært indhold – men dog også en høj grad af vanemæssigt brug (Hjarvard,
2006: 356). De foretrukne kanaler er til stadighed de dansksprogede og de dansk producerede programmer,
selvom mere end 70 % af danskerne har adgang til minimum 10 kanaler (app.5, DR Medieforskning 2007:
6, Søndergaard, 2003(1)). Dette kan illustreres med, at 72 % af seernes samlede TV tid i 2004 foregik på
PS TV kanalerne (Bjørner, 2007: 6), hvilket er et aktivt seervalg, jeg vender tilbage til senere. I 2006
brugte danskerne 2 timer og 31 minutter pr. dag på at se TV, hvilket historisk set ligger relativt stabilt og er
samme forbrug som i 2000-1 (DR Medieforskning 2007: 4). TV forbruget fremstår derfor umiddelbart som
upåvirket af konkurrerende platforme. De ældre over 61 år og de unge ser en smule mere TV end før,
hvorimod forbruget er faldet for voksne i den erhvervsaktive alder og for børn. Sammenligner man
danskerne med udlandet, ligger Danmarks TV forbrug i 2001 meget lavt på internationalt plan (Hjarvard,
2006: 353), hvilket kan skyldes nationale og kulturelle forskelle i kønsrollemønstre og arbejdstider. På den
baggrund kunne det selvfølgelig konkluderes, at der er potentiale for at øge TV forbruget – eller at
danskeren foretrækker at bruge den resterende tid på andre platforme eller gøremål. Lad os derfor vende os
til de konkurrerende platforme for at se om det er her, danskerne bruger deres resterende tid.
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4.1.3 Platformsfragmentering og danskernes IKT færdigheder
Et af de mest udbredte nyere medier er Internettet og computeren, som for alvor dukkede op i Danmark i
starten af 1990’erne. Udbredelsen af Internettet hos danskerne lå i 2006 på ca. 86 % (DR Medieforskning
2007: 18), og vi brugte i gennemsnit 10 timer om ugen på det, hvilket er en fordobling siden 2002; så en
del af danskernes resterende tid bruges åbenlyst her sideløbende med TV. Det meget stabile seertal i
forrige kapitel, fortæller imidlertid ikke meget om den unge generation, som i udpræget grad er brugere af
interaktive medier og ikke er opvokset med det monopolitiske DR. Denne gruppe er vigtig at fremhæve, da
vaner i de unge år danner grundlag for voksenlivets senere vaner. Derfor vil jeg her vægte og fremhæve en
kvantitativ statistisk sammenligning imellem henholdsvis børnenes besiddelse af medier på værelset og
brug af samme over tid (appendiks 6). For det første er der en kraftig stigning i besiddelsen af interaktive
medier, og for det andet er der en udpræget stigning i brugen af Internet og spil på bekostning af de andre
medier. Dertil peger en kvalitativ trendforskning på, at ”first-movers” er begyndt at fravælge TV apparatet
grundet det homogene indhold til fordel for kvalitet og ulineært medieindhold såsom web TV og sociale
aktiviteter (Allingstrup, 2006). Dette udtrykker enten en midlertidig livsstilsstrømning, eller en begyndende
seertræthed af programfladens homogene indhold. Hvis sidstnævnte imidlertid er tilfældet, kan den yngre
generations fravalg af TV mediet gå rigtigt stærkt, idet Internettet i stadig stigende grad kan tilbyde web
TV, og dermed understøtter den individualiserede livsførelse og socialt aktive hverdag. Internettet står
nemlig som et 24 timers dynamisk alternativ til TV’ets lineære programlægning, der nærmest forekommer
statisk i forhold til Internettets betingede interaktivitet, mulighed for tovejs kommunikation,
indholdsgenerering, debat, identitet, e-handel mv..
Internettet kunne også formodes at sætte sit præg på vores holdning til og brug af TV. Uden i øvrigt at have
statistisk belæg herfor, kan denne formodning illustreres med min egen erfaring med oplevelsen af børns
lidt naive undren over, at man ikke kan spole i indholdet på TV, hvilket også er en trang jeg har noteret
mig i min omgangskreds og hos mig selv.

Brugen af Internet mediet og funktionerne har udviklet sig kraftigt inden for ganske få år, i takt med den
øgede computerkapacitet, båndbredder, forbedrede kodningsteknikker, web 2.0 og nye koncepters opståen
(fx YouTube og Second Life), og dette burde sådan set også reflekteres i danskernes IKT kompetencer –
og evne til at tackle en ITV sendeflade. Men iflg. en analyse som Teknologisk Institut har udarbejdet for
IT- og Telestyrelsen, bruger 20 % af befolkningen aldrig computere, imens 18 % har svage IKT-
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færdigheder, 32 % er i middelkategorien, og kun 30 % har gode IKT-færdigheder. Blandt borgerne uden
kendskab til IKT er næsten halvdelen uden for arbejdsstyrken (Teknologisk Institut, 2007). IKTfærdigheder defineres i denne undersøgelse som beherskelsen af fx informationssøgning, vurdering og
behandling, at kunne sende e-mail og vedhæfte filer, brug af digital signatur og installation og brug af
software. Internettet bruges – måske netop af samme grund – primært til kommunikation og
informationssøgning (appendiks 7), og lidt paradoksalt ligger PS kanalernes websider her højt rangerende
hos de besøgende af danske domæneadresser.

Også brugen og udbredelsen af transportable medier er værd at medtage i portrættet af den
platformsfragmenterede seer. Med de transportable platforme er vores forbrug af medier ligeledes blevet
dynamisk, og samtaler, spil, radiolytning m.m. er derfor ikke længere en privatsag gemt bag hjemmets fire
vægge; vi – og specielt de unge – tager det med, det er en del af identiteten og den sociale profil i det
offentlige rum. Hvor DR førhen ikke har kunnet imødekomme interaktivitet direkte på TV platformen, har
de til gengæld siden år 2000 – efter PS lovgivningens påbud (Hjarvard, 2006: 58) – lagt mange resurser i
deres webbaserede udbud til disse platforme, samt inkluderet krydsmedial interaktivitet i deres
programmer. Og de unge bruger det gerne (TNS Gallup: 2007(1)); de unges nuværende brug af fx
mobiltelefonen til de krævende services er primært begrænset af mobilens tekniske formåen, den lille
skærm og de få websider, der er egnet til mobilplatformen.

Interessen for PS er altså udtalt, uanset om det er på computer eller TV platform; det er blot platformen der
varierer, og tiden på Internettet kan derfor nærmere betegnes som et øget forbrug af PS, der passer til det
individualiserede brug. Valget af transportable og interaktive medier er blevet en del af specielt de yngres
hverdag, identitet og sociale profil i det offentlige rum, og de unge bruger det gerne yderligere, hvis
indholdet er der. Til gengæld vil 20 - 38 % af befolkningen formentlig have store vanskeligheder blot med
en simpel navigation på en ITV sendeflade.

4.1.4 Nationale og globale strømninger kontra holdninger
Man kunne så passende spørge, hvad der holder sammen på denne platformsfragmenterede skare af danske
PS seere i et globaliseret samfund, med et hav af alternativer til DR. Et kvalificeret bud herpå ligger i
spændingsfeltet mellem det nationale og globale. Der er fx nationale forskelle i brugen af medier: sms
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bruges ikke nær så flittigt i USA som i Danmark, og sms TV er mere populært i Norge end herhjemme
(Christensen, 2004: 102), lige såvel som der er nationale forskelle i kultur, sprog, adfærd og normer.
Samme nationale forskelle gør, at globaliseringen leder til (banal) nationalisme (Søndergaard, 2003(1): 2627); vi søger trygheden blandt vore egne og i vores erfaringsverden: den danske humor, nationale
politikeres udsagn, ytringsfriheden, den afslappede danske omgangstone, kongehuset og portrættet af ”den
lille mand”. Denne nationalisme, skulle iflg. en undersøgelse af Gundelach, være særlig udpræget i
Danmark, uafhængig af alder, men særligt udbredt iblandt lavt uddannede og i lavt urbaniserede områder.
Ved at se dansk TV bliver vi altså deltagere i et fællesskab, som vi forestiller os, både identitetsmæssigt og
socialt. Dels har vi følelsen af, at mange andre danske seere ser samme program som vi i nuet. Dels føler vi
et specielt tilhørsforhold til netop det danske og til ting, vi kan relatere til i vores hverdag, idet vi ved at se
danske programmer bekræftes vi i vores danske identitet. Dels tjener denne fælles reference stadig en rolle
i en dansk social kontekst – både som forestilling, samtaleemne og i et reelt socialt samvær med familien.
De udenlandske TV kanaler bruges som supplement, men vi holder tilsyneladende fast i det nationale,
forestillede fællesskab – i hvert fald så længe det giver os en unik værdi, som er tidssvarende.
Konkurrencen imellem TV2 og DR har desuden ledt til en højnet programkvalitet, ligesom de i en årrække
med PS lovgivningen i ryggen (Søndergaard, 2003(1): 20) har gjort en dyd ud af at favorisere de dansk
producerede programmer i en grad, der har skabt opfattelsen af, at udenlandske programmer er fyldstof
(Søndergaard, 2003(1): 19).

Fællesskab drejer sig imidlertid ikke kun om et fællesskab i indholdet. Det udtrykkes også i den enkeltes
stræben efter teknologiske statussymboler, som naboen har, og i at kunne mediere i samme udstrækning og
kvalitet som de andre kan. Da TV møblet er så integreret og centralt placeret i vores hjem, og platforme i
øvrigt spiller en rolle som udtryk for vores identitet, har det naturligvis nogle æstetiske konsekvenser. Det
er vigtigt hvor meget platformen fylder, hvordan det ser ud, og hvor god billedkvaliteten er. Og netop i
disse år sker der meget rent teknologisk på denne front med udbuddet af HD TV, fladskærme,
bredformater, LCD og plasma skærme og skærmstørrelser varierende fra mobiltelefonens minidisplay til
projektoren, der giver en hjemmebiografoplevelse – et udbud, som ikke bliver mindre interessant af, at
flere og flere TV kanaler bliver digitale i fremtiden, og dermed kommer til deres ret i høj opløsning. Derfor
er TV’ets æstetiske ”ansigtsløftning” i stuen ved at blive populær i befolkningen (Medieudviklingen 20067: 21) – som en anden dimension af at tilhøre et fællesskab. Dette ønske opfyldes i takt med den
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kontinuerligt bedrede levefod og nationaløkonomi; således havde hvert fjerde hjem i 2006 mulighed for at
se TV i 16:9 format, og 12 % havde fladskærm, hvilket var en stigning på 7 procentpoint fra 2005, og
antages fortsat at stige i indeværende år, i takt med at DR og TV2 øger udsendelsen af programmer i
bredformat.

Nu kunne det så være interessant at sammenligne alt dette med statistik over danskernes opbakning til PS
for at se, om der er konsistens imellem argumentationen, statistikkerne og befolkningens udtrykte
holdninger. Det har imidlertid været svært at finde, men i forbindelse med de aktuelle nedskæringer i DR
lykkedes det alligevel at finde en meningsmåling fra Epinion, april 2007 (Pedersen, 2007). Den sætter
aktuelle tal på danskernes holdning til DR, men disse må dog også ses i lyset af den meget turbulente tid og
negative omtale, der fulgte i kølvandet på DR’s økonomiske krise. Iflg. denne er 35 % enten enige eller
meget enige i, at DR bør privatiseres, hvor 44 % er imod. Dertil forventer 47 % af danskerne at se mindre
DR i fremtiden. Iflg. artiklen tolkes dette af Stig Hjarvard, som en reaktion på de bebudede besparelser i
DR, hvilket lyder plausibelt i forklaringen af de 47 %. Derimod havde jeg, grundet de forrige kapitlers
argumentation, forventet en markant større modstand imod en privatisering af DR. Tallene bekræfter
imidlertid de holdninger, man kan finde i diverse debatfora på Internettet, hvor én gruppe giver udtryk for
en nærmest fordømmende holdning til DR, og en anden udviser stor loyalitet og forståelse. Ikke desto
mindre må det konkluderes, at befolkningen åbenbart handler anderledes end de verbalt giver udtryk for –
måske grundet, at deltagelsen i det forestillede fællesskab ikke foregår bevidst, og konsekvensen af
privatisering derfor ikke gennemskues.

Det kan altså konkluderes, at danskerens interesse i PS kan forklares i det ubevidste, forestillede, nationale
fællesskab, og at seeren både kan og vil investere i nyt hardware så som skærme under forudsætning af, at
parametrene en acceptabel pris, økonomisk overskud, bedret indhold og bedret social status går op i en
højere enhed. Derimod er der ikke en umiddelbar konsistens imellem befolkningens holdning og handling
vedr. DR.
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4.1.5 Public service TV for alle?
De sociologiske forhold, der ligger til grund for brugen af PS TV mediet, bærer i høj grad præg af
skiftende retorik, udvalg, teknologi og strømninger så som nationalisering, globalisering, divergens og
konvergens, individualisme og kollektivisme. Som resultat heraf, kan gruppen af seere deles op i fire.

Dels er der 35+ aldersgruppen, der har en ubevidst, traditionsbunden tillid og forventning til DR, grundet
TV’ets historiske og stærkt kulturelle indflydelse, hvor ord som ritual, reference, folkelig talerstol, national
identitet, folkeopdragelse og tillid indgår. Denne gruppe kan derfor tænkes, at have en større grad af ritual
og vane tilknyttet brugen af DR mediet end de yngre generationer.

Dels er der 35- aldersgruppen, der er en udpræget platformsfragmenteret og individualiseret seerskare, som
gerne udtrykker deres identitet og sociale profil i det offentlige rum på denne måde. Disse vil få stor glæde
af digitaliseringen, idet PS TV dermed bliver nationalt dækkende og modtagelig – også på de bærbare
platforme. Begge grupper har det tilfælles, at de med handling udviser et bevidst selektivt TV forbrug og
en udpræget stor interesse for dansk PS uanset platform, hvilket reelt har øget forbruget af PS, hvis alle
platforme medregnes.

Danskerens interesse i PS kan bedst forklares med det forestillede, nationale fællesskab, idet der ikke er en
umiddelbar sammenhæng imellem befolkningens holdning og handling vedr. DR. Her må den tredje
gruppe fremhæves, de lavt uddannede, som er særligt disponible for dette fællesskab. DR’s
eksistensgrundlag som PS medie er derfor retfærdiggjort, hvis handling vægter mere end holdning, hvilket
det trods alt må gøre.

Hvis vi vender os mod understøttelsen af en DR ITV approach, lader platform og interaktivitet ikke til at
anfægte seernes interesse. Dog er det vigtigt at fremhæve den fjerde gruppe seere, der udgør 20 - 38 % af
befolkningen, som kan tænkes at have store vanskeligheder blot med en simpel navigation på en ITV
sendeflade, og som derfor næppe vil bruge et DR ITV. Spørgsmålet er så, om man mener de resterende 62
– 80 % er incitament nok for udviklingen af DR ITV, hvilket ikke forekommer urimeligt. De interaktive
medier har nemlig en stor appel til specielt den individualistisk orienterede og yngre del af befolkningen,
og web TV konkurrencen er ved at blive åbenlys.
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Seeren lader ikke umiddelbart til at have forbehold eller økonomiske vanskeligheder med investeringen i
nyt hardware, hvis motivationen er stor nok. Men de lavtlønnede kan her tænkes at få problemer, ligesom
der er et socialt relateret problem vedr. IKT færdigheder, da ca. 50 % af borgerne uden kendskab til IT er
udenfor arbejdsstyrken (ca. 10 % af befolkningen). Dermed får DR sandsynligvis en restgruppe, der bliver
meget svær at nå teknisk og interaktivt – hvilket også udenlandske erfaringer begynder at melde om (Euro
ITV 2007 konferencen).

Indholdsmæssigt er det bredt definerede nationale fællesskab og den folkelige talerstol to stærke
sociologiske motivationsfaktorer, der med held kan bygges videre på i forhold til de fire grupper seere i et
DR ITV. I dette kapitel vil jeg derfor vurdere, at en run approach sociologisk bedst vil kunne tilfredsstille
alle seere. Dette vurderer jeg ud fra vægtningen af en fleksibel brugergrænseflade egnet til mange IKT
færdigheder, og interaktive udfordringer og platformsuafhængighed til de yngre og de individualiserede
seere – forudsat at både interaktivitet og flow TV indgår som en valgfri mulighed, og at DR fortsat
bibeholder sin profil som et bredt defineret nationalt fællesskab.

4.2 Fællesskabet i stuen
På trods af, at der i kapitel 4.1.4 viste sig nogle åbenbare sociale tendenser i brugen af TV, er det i dette
kapitel væsentligt indledende at stille et spørgsmålstegn ved vores forestilling om TV mediet, som et
familiært socialt samlende medie i stuen i en nutidig kontekst. Der er undersøgelser der peger på, at TV
allerede er mindre socialt samlende end nogensinde tidligere grundet de mange platforme og TV apparater
i husstandene (Bøgelund, 2001), og at det derfor er ”magic moments” så som dansk drama og særlige
sportsbegivenheder, der oftest formår at samle hele familien. Således er den sociale TV situation målbart
gået tilbage fra 55 % i 1992 til 40 % i 2002 (Bjørner, 2007:6-8), ligesom 47,2 % af husstandene i 2007 har
mere end ét modtageapparat.

Derfor er det vigtigt at overveje, hvordan og om et DR ITV kan møde et socialt behov, idet TV i en
historisk social kontekst både er brugt som primær, sekundær og tertiær aktivitet i husstandene. Sagt med
andre ord; TV får til tider lov at stå tændt under spisningen, lektielæsningen, rengøringen osv. – som en
baggrundsstøj, et kunstigt selskab eller noget man sideløbende sanser, uden ønske om aktiv deltagelse
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(Christensen, 2004: 104). Det nærmeste eksempel vi kommer på ITV brug i Danmark er brugen af tekst
TV, som i 2005 ugentligt blev brugt af 71 % seere (Bjørner, 2007:6). Tekst TV er her et eksempel på,
hvordan seerne socialt kan forhandle om visning af indholdet, om end et udgangspunkt i dette eksempel
langt fra er fyldestgørende. Derfor vil jeg her inddrage to undersøgelser foretaget under Aalborg
Universitet. Den første uddyber hvordan TV bruges i danskernes hverdag, og hvordan der forhandles om
TV kontrollen, og den anden ser på samme vis på ITV og på de problematikker, man har erfaret med
samme i dansk kontekst. Formålet hermed er at komplettere de foregående kapitlers statistiske materiale
med konkretiserende eksempler på danskernes TV brug, og ud fra dette vurdere hvilken DR ITV
udviklingsapproach, der understøttes.

4.2.1 TV brug i hverdagslig mediepraksis
Ud fra en undersøgelse i 2000, kortlagde InDiMedia nogle varianter af TV brug, der kendetegner de
moderne seere, og som yderligere nuancerer billedet af seerne beskrevet i kapitel 4.1 (Christensen, 2004:
106-8). Formålet var, at belyse TV og computer som socialt forhandlede medier i hverdagslig mediepraksis
og kulturelt hegemoni. Samme undersøgelse belyste ligeledes testpersonernes opfattelse af sig selv og
medierne. Undersøgelsen må dog ses i lyset af, at den er 7 år gammel, og at testpersonerne ikke er
repræsentative for hele befolkningen, idet fx ældres, børns og singlers TV brug ikke fremgår af
undersøgelsen.

Undersøgelsen beskriver dels de højt uddannede unge med stor fortrolighed med og brug af computeren,
som kun så TV selektivt, og som en sekundær eller tertiær aktivitet (fx som living wallpaper). Disse
opfattede primært PS som en servicering af behovet for individet frem for som et udbud til samfundet. De
unge var bedre tilpas i rollen som kunder og forbrugere, end som samfundsborgere, hvilket stemmer
overens med den individualiserede 35- seer beskrevet i forrige kapitel. Familierne var derimod kendetegnet
ved, at TV kontrollen var blevet mindre vigtig, idet manden var begyndt at overlade TV’et og kontrollen af
det til den øvrige familie og kvinden, imens de selv i højere grad satte sig ved computeren. Hvorvidt dette
evt. er en ”nedgradering” af TV kontrol til et kvindeligt domæne ved man ikke, men skænderierne om
fjernbetjeningen var minimal iflg. undersøgelsen. TV blev altså af denne gruppe brugt i en social kontekst,
og de forholdt sig pragmatisk til rollefordelingen og TV kontrollen. TV blev af det brede gennemsnit
betragtet som en selvfølgelighed i hverdagen, men specielt den uddannede del af deltagerne havde negative
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holdninger til TV. TV blev beskrevet med ord som ”afslapning”, ”passiv” og ”afhængighed”, hvorimod
computeren blev beskrevet med ord som ”uundværlig”, ”nødvendig” og ”det hele”.

Det skal her tilføjes, at ITV i undersøgelsen blev set i lyset af hvad computeren kunne og gennem
brugeroptik, og dermed gav et ambivalent indtryk af ITV, idet det dels ikke kunne lige så meget, og dels
ikke levede op til ønsket om afslapning. Testpersonernes meget positive holdning til computeren kontra
TV kan her forekomme irrationel, idet ord som afhængighed og afslapning i princippet også kunne bruges
om computeren. Her skal deres opfattelse og udsagn muligvis dels ses i lyset af deres vante TV vaner og
TV mediets alder, idet det nye og spændende ofte vil nedgradere opfattelsen af det gammelkendte. Men det
kan også bunde i, at TV mediet ikke har formået at forny sig i takt med den tid vi lever i – hverken
indholdsmæssigt eller teknisk. Dette antyder, at et DR ITV er nødt til at skabe sig sit helt eget og unikke
konceptuelle og kognitive rum i befolkningens bevidsthed og løsrive sig fra computerens funktionelle
univers, som noget radikalt anderledes, hvor ønsket om afslapning stadig kan tilgodeses. Det er også værd
at lægge mærke til, at de ufaglærte forholder sig mindre kritisk til TV’et end de højt uddannede, ligesom
beskrivelsen af de unge, højtuddannede og individualiserede seere bekræfter, at disse i højere grad bruger
TV’et som sekundær og tertiær aktivitet, og dermed prioriterer andre gøremål eller medier højere.

4.2.2 ITV som socialt medie og som tekstoplevelse
Som det fremgår af forrige undersøgelse, er det problematisk at definere et fremtidigt ITV ved at udspørge
nutidens TV seere, da de uundgåeligt vil svare ud fra nutidens optik (Bjørner, 2007:10). Alligevel kan
sådanne undersøgelser bidrage til at forstå, hvordan seerne muligvis vil tackle ITV i en social situation,
hvilke problematikker der er særligt udtalte, og hvem der i særlig grad er tiltrukket af det interaktive
element – selvom der ikke altid er konsistens imellem seernes udtrykte ønsker og handlen.

Iflg. erfaringerne fra TV2/Nord-Digital forsøget under Aalborg Universitet 2002-4, bunder seernes
motivation for DTV erfaringsmæssigt overvejende i ønsket om et større kanaludbud og bedret billed- og
lydkvalitet. Men da de danske seere alligevel hovedsageligt ser de danske TV kanaler, appellerer EPG’en
ikke så meget i forhold til navigation mellem de mange kanaler, og idet tekst TV i forvejen opfylder en stor
del af behovet (Bjørner, 2007:6). Derfor er det primært de kontekstuelle push tjenester, som opleves som
pull tjenester, som er særligt populære hos danskerne. Det drejer sig her om tjenester med ekstra
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information fra broadcasteren, der er afhængige af og relaterede til TV flowet og med picture-in-picture
elementet integreret, så TV flow oplevelsen ikke afbrydes. Samtidig efterspørger seerne netop at kunne
bryde med TV flowet og få de individuelle muligheder, der passer til hverdagslivets struktur.

Seere med en teknologisk motivation for ITV viste sig overvejende at være mænd, som også var de mest
skuffede i forhold til ITV, hvorimod seere med indholdsmotivation var de mest tilfredse (Bjørner, 2007:1314). På hardwaresiden tegner der sig en problematik, idet mange husstande har mere en et TV
modtageapparat i hjemmet, hvilket udgør et problem mht. dekoderens placering, når den kun kan tilsluttes
ét TV apparat. Dertil er hjemmets og dekoderens æstetiske udtryk specielt vigtig for kvinderne, hvis ITV
skal integreres i stuen. Den store TV skærm viste sig imidlertid at have en fordel, idet den var bedre egnet
til visningen af picture-in-picture simultant med ITV tekster (Bjørner, 2007:5-7).

Der blev ytret en formodning om, at ældre borgere kan tænkes at deltage mere i interaktivitet via ITV
mediet frem for via sms TV, uden at dette dog blev efterprøvet i praksis. Det viste sig til gengæld i praksis,
at ekstra interaktiv information bruges langt mere i solo TV situationen, fordi differentierende
læsehastighed iblandt seerne og social forhandling om indholdet udgjorde et problem. Også
returvejsmulighederne viste sig her som en vigtig overvejelse for ITV mediet (Bjørner, 2007:8-15). Både
for TV og ITV var det imidlertid gældende, at solo TV brug og socialt TV brug i høj grad afhænger af
genren.

Opsummeret peger undersøgelsen derfor på, at ITV indhold og genrer er vigtige for om det bruges i den
sociale situation, og på en række praktiske hardware og interaktionsproblematikker, ligesom den viser, at
det er problematisk at definere et ITV gennem seerudsagn, da de kan være selvmodsigende og uundgåeligt
vil blive besvaret ud fra nutidens optik.

4.2.3 ITV i en hverdagslig mediepraksis?
De overordnede mønstre, der tegner sig i dette kapitel understreger yderligere, at den højtuddannede 35generation foretrækker computermediet og nedgraderer TV til en sekundær og tertiær aktivitet. Samme
adfærd har måske yderligere forstærket at de foretrækker at agere som kunder og brugere – også i en PS
kontekst.
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I familierne bruges TV mediet ganske vist som socialt samlende afhængigt af indholdet, men der er noget
der tyder på, at mændene her tager sig af ”det teknisk udfordrende”, og at det sociale TV brug er for
nedadgående bl.a. grundet de mange platforme og TV apparater i hjemmene. Det er på baggrund af begge
forsøg derfor tænkeligt, at mændene og de unge i første omgang vil føle sig særligt dragede af brugen af et
ITV indhold, hvorimod det er de indholdsmotiverede, der på sigt vil tage ITV til sig. Det vil dog være af
vigtighed, at DR ITV skaber sig sit helt eget og unikke konceptuelle og kognitive rum i befolkningens
bevidsthed og løsriver sig fra computerens funktionelle univers som noget helt anderledes, for at undgå den
direkte sammenligning og følgende skuffelse hos seerne.

Etableringen af flere returveje pr. dekoder, et varieret indhold af kontekstuelle push tjenester, som opleves
som pull tjenester, og indhold der både er egnet til flow TV, egoist TV og i den sociale situation, bør derfor
indgå i ITV overvejelserne, for at tilgodese de mange typer TV brug og situationer. Rent kognitivt tyder
det på, at den store skærm er bedst egnet til ITV mediet, hvilket derfor gør ITV mindre anvendeligt på de
transportable platforme, ved mindre dette løses. Også dekoderens æstetiske udtryk betyder noget for
befolkningen, hvis ITV skal integreres i stuen. Dertil kommer nogle åbenlyse ulemper ved, at dekoderen
kun kan tilsluttes ét TV apparat, hvis man har flere TV apparater i hjemmet.

På baggrund af dette vil jeg derfor vurdere, at en run approach til DR ITV bedst understøttes sociologisk i
den hverdagslige praksis, dels fordi TV brugen og ønskerne blot er blevet yderligere bekræftet som meget
differentierende i dette kapitel. Dels fordi dekoder, returveje såvel som grænseflade og tjenester kræver en
del overvejelser æstetisk og funktionelt.

4.3 Delkonklusion
Dette analytiske felt har bragt os vidt omkring i seernes komplicerede sociologiske univers, og jeg har på
baggrund af teori, empiri og undersøgelser identificeret nogle grundlæggende tendenser og strømninger
hos den brogede skare af nuværende PS seere.
Der har således været tale om flere og givetvis også overlappende grupper af PS seere såsom 35+ gruppen,
35- gruppen, de lavt lønnede, gruppen med svage IKT færdigheder, ligesom der har været kønsbetingede
forskelle i brug af teknologi og medier.
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Hvad der har været mest signifikant igennem analysen, er seernes platformsfragmentering og
fragmenterede TV brug i hjemmet – men samtidig også deres fælles store interesse for PS og det
forestillede, nationale fællesskab. Jeg bider ligeledes mærke i de selvmodsigelser, der har været i kap. 4.1
og 4.2, som indikerer, at ytringer ikke altid er lig handlinger. De mange hardware problematikker, der
allerede nu er nævnt indikerer, at digitalisering og ITV i høj grad kræver koordination og mange tekniske
og seerrelaterede overvejelser – som hurtigt kan blive seernes problem i investeringen af hardware, hvis
ikke man imødekommer problemerne.

For at samle op på dette afsnit, har jeg i appendiks 8 lavet et statistisk overblik, der bygger på afsnittets
empiri og lavet en illustration, af hvilke sociologiske karakteristika der groft opstillet understøtter
henholdsvis flow TV og ITV mediet.

Det der i høj grad ligger til grund for min endelige konklusion i dette afsnit, er erkendelsen af DR’s enorme
og meget forskelligartede seergruppe, som gør det svært at tilfredsstille alles behov og samtidig være
tidssvarende. Derfor er det understøttelsen af den dyre, men brugerfleksible DR ITV run approach, som jeg
har analyseret mig frem til understøttes bedst sociologisk, om end det her er meget svært at se bort fra
indholdets betydning. Implementeringen af flow TV, det bredt definerede nationale fællesskab, den
interaktive merværdi og den sociale merværdi bør imidlertid indgå i udviklingen af et fremtidigt DR ITV.
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5. De økonomiske rammevilkår
Nærværende afsnit om de økonomiske rammevilkår for DR består af tre dele.
I første del beskæftiger jeg mig primært med PS ideologien og den danske mediepolitik, i anden del
beskæftiger jeg mig med DR’s økonomiske vilkår for udviklingen af ITV, hvorefter tredje afsnit ser
nærmere på de erfaringer man har gjort sig i EU landene vedr. DVB-T overgangen. Første del er således i
høj grad præget af empirisk dokument research, der afspejler de politisk kortsigtede og langsigtede
strategier for DR’s programflade, DVB-T overgangen og hvilken rolle DR her spiller. Dette samler jeg
siden op på og sammenholder med bl.a. PS ideologien. Derfra bevæger jeg mig over i hvordan DR’s
aktuelle økonomiske situation tackles politisk og analyserer mig frem til de dilemmaer, der ligger heri. Den
danske strategi holdes dernæst op imod de øvrige EU landes, hvorefter jeg afslutningsvis i en
delkonklusion vil vurdere hvilken DR ITV udviklingsapproach, der overordnet understøttes af afsnittet.

5.1 De politiske visioner med det digitale DR
PS er så at sige statens garant for, at vi i Danmark har et uafhængigt medie, tværkulturelt og tilgængeligt
for alle. På den ene side er PS modellen mere aktuel end nogensinde, da ingen af de kommercielle TV
kanaler udfylder netop denne rolle. Samtidig er den paradoksal, idet en afhængighed af politisk velvilje og
statens tilskud uundgåeligt vil præge et hvilket som helst foretagende, hvilket gør uafhængigheden så som
så. I dette kapitel beskæftiger jeg mig med denne ideologi, og i hvilket omfang den politiske indflydelse er
gældende i DR. Men ikke mindst beskæftiger jeg mig her med hvilken konsekvens dette har for ITV
udviklingen i DR, og hvilke kort- og langsigtede politiske strategier, der ligger til grund for DR’s
nuværende og kommende sendeflade.

5.1.1 Public service ideologien og den politiske interesse i DR
USA og Vesteuropa adskiller sig på et afgørende punkt i deres mediestruktur; nemlig organisatorisk. Hvor
USA fra begyndelsen kørte med et kommercielt og liberaliseret system, kørte det britiske BBC med et
politisk og kommercielt uafhængigt og statsejet PS system, som blev den ideologiske rollemodel for
specielt Danmark og de nordiske lande. Ophavsmanden var Sir John Reith, generaldirektøren for BBC,
som i 1924 udgav bogen ”Broadcast over Britain” med hans beskrivelse af PS ideologien (Sterling,
Newbold, 2002: 177-78). Hans PS definition lød således direkte oversat:
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”Et sådan system opererer med samfundsservice frem for med et kommercielt motiv, med national
dækning, central kontrol og virksomhed, frem for på og til et lokalt marked, og udvikler høj kvalitet i deres
programflade”.

Danmarks svar herpå var Statsradiofonien i 1925, som er det nuværende Danmarks Radio (DR). Ideologisk
bygger modellen på kollektivisme og serviceringen af den enkelte borger – ikke forbrugeren. Ideen bag PS
var oprindelig det legaliserede, licensfinansierede, monopolistiske massemedie, hvor filosofien var, at
samfundet havde behov for et universalt tilgængeligt medie for hele nationen, som kunne levere
programmer for enhver smag og interesse og dække alles behov. Formålet var den politisk balancerede og
nuancerede programflade, med lige dele underholdning, information og folkelig opdragelse (også
beskrevet i kap. 4.1.1), samt kvalitet forstået som objektivitet, akkuratesse og bred folkelighed.
Ansvarligheden og uafhængigheden af politik og økonomi skulle sikres med offentlig støtte (licens), og en
vis statsstyret kontrol og repræsentation. PS mediet skulle være en refleksion af den nationale identitet, og
dermed være et kulturelt og nationalt styrkende projekt.

Den politiske interesse i et sådan foretagende var og er stadig betragtelig. Oprindelig begrundede man den
politiske indblanding med knapheden på frekvenser og de store opstartsomkostninger. Men der er uden
tvivl også en politisk interesse i et sådan nationalt dækkende medie i dag, hvor man sikres politisk taletid,
får en fair behandling, har en vis indflydelse og kan samle nationen – ligesom propagandamuligheden
foreligger (Newbold, 2002: 178). Den politiske interesse kan dels læses i de løbende justeringer man har
foretaget, for at sikre dansk PS konkurrencedygtighed, herunder vedtagelsen af TV2’s tilblivelse i 1986,
indførelsen af DR2 i 1996 og de begrænsede frekvenstilladelser til konkurrenterne (Hjarvard, 2006: 44-56).
Dels af ”Loven om radio- og fjernsynsvirksomhed” (Mikkelsen, 2002), som DR sorterer under, som har
åbenbar rod i Sir John Reiths PS definition, ligesom analysen i afsnit 4.1 bekræftede, at DR også i praksis
fungerer som et kulturelt og nationalt styrkende projekt.

At vi i Danmark stadig kører efter PS modellen på trods af liberalisering og det individualistisk orienterede
samfund, kan altså dels begrundes med den politiske interesse, de kulturhistoriske traditioner, seernes
interesse og de nationale interesser. Ikke desto mindre har PS ideologien ændret en smule karakter som
følge af monopolbrud og mediekonvergens, idet man nu lægger større vægt på service end public
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(Hjarvard, 2006: 58). Den nuværende politiske repræsentation og indflydelse på DR er da heller ikke til at
komme udenom i en gennemgang af DR’s organisation, hvilket igen må ses som et tegn på den politiske
interesse i institutionens eksistens.

Organisatorisk består DR’s bestyrelse af 11 medlemmer, som sidder i 4 år af gangen (DR, 2007(4)). Heraf
er 9 medlemmer udvalgt af folketinget og kulturministeren, og to er valgt af DR. Disse medlemmer
ansætter bl.a. generaldirektøren og direktionen, udsteder retningslinier og har det overordnede ansvar. DR
direktionen på 7 medlemmer står med det daglige ansvar for DR og består af generaldirektøren samt
medie- , program- og økonomidirektøren og 4 repræsentanter fra stabsfunktionerne. Hertil kommer en
række eksterne offentlige instanser, som udsteder juridiske, lovgivningsmæssige og
standardiseringsmæssige retningslinier for DR, og som jeg ofte vil referere til i det næste kapitel.

Kulturministeriet varetager ministerrådgivning og styringsmæssige opgaver i forhold til de statslige,
statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner, herunder DR’s PS kontrakter, som
genforhandles hver 4. år. Sidstnævnte bygger på den mediepolitiske aftale vedtaget i folketinget, dog
influeret af DR’s egne visioner (Kulturministeriet (9)). Desuden udsteder de fx lovgivningsmæssige
initiativer for radio og TV.
I Mediesekretariatet udsteder Radio- og TV nævnet efter udbud tilladelse til spredning af landsdækkende
og regionale programmer via det jordbaserede sendenet, og fører tilsyn med programvirksomheden. De
rådgiver endvidere kulturministeren i radio- og TV spørgsmål (Mediesekretariatet).
Dertil kommer IT- og Telestyrelsen, som bl.a. arbejder med IT og tele frekvenser og standarder. De
samarbejder bl.a. tæt med Ministeriet for Videnskab, og får øvre retningslinier udstukket fra ETSI, ”The
European Telecommunications Standards Institute”. ETSI er anerkendt af EU Kommissionen, som den
europæiske standardiseringsorganisation på teleområdet til brug for det fælles europæiske
telekommunikationsmarked, ligesom de bidrager til den internationale standardisering (IT- og
Telestyrelsen(3)).

Det er altså et vidtrækkende politisk og organisatorisk netværk, der direkte og indirekte influerer på DR,
både i den daglige drift og på det administrative plan. Konsekvensen af den formaliserede kontrakt – og
resultatstyring er, at DR løbende må legitimere sig med ”PS-regnskaber”, der dokumenterer
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licensmidlernes anvendelse, PS kontraktens opfyldelse og seernes brug af PS indholdet (Søndergaard,
2001(3): 9). Selv samme omfattende medie- og kulturpolitiske regulering i Danmark spiller imidlertid en
vigtig rolle for DR’s profil og muligheder. Det giver nemlig DR et programpolitisk spillerum med plads til
tiltag, som en kommerciel TV kanal ikke kan, idet kun en kollektivt licensfinansieret medievirksomhed har
råd til en eksperimenterende programflade til så lille et marked, og idet de programpolitiske krav
modvirker markedsmekanismernes indflydelse på indholdet (Hjarvard, 2006: 58-60). Hvis der derfor er
nogen, der har mulighed for at eksperimentere med ITV udvikling, er det DR – men det forudsætter en
politisk interesse herfor, hvilket jeg i de næste to kapitler vil analysere om er til stede.

5.1.2 PS kontrakten 2007-10 – den kortsigtede strategi
Forudgående konklusion fordrer en nærmere gennemgang af DR’s digitale og interaktive PS forpligtigelser
iflg. PS kontrakten 2007-10 (Kulturministeriet, 2007 (4) – som jeg i det følgende blot refererer til med
sidetal), da denne så at sige afspejler politikernes og DR’s kortsigtede strategiske handlingsplan for DR, i
hvilke henseender DR selv må være innovativ, og da strategien i øvrigt strækker sig ud over den analoge
udfasning i 2009. De pointer jeg her fremhæver, er altså dem, som i særlig grad lægger op til nye tjenester
forårsaget af digitaliseringen.

Af PS kontrakten 2007-10 fremgår det, at DR får 2/3 af MUX1 kapaciteten til rådighed til DR1, DR2 og til
nye programfølgende/ikke-programfølgende digitale tjenester (som på figur 3). Man kan dog forhandle
med TV2 om kapaciteten (8). DR er forpligtiget til i stigende omfang at sende og producere i bredformatet
16:9 (8-9), og indgå samarbejde med TV2 om en simpel fælles EPG, som minimum dækker
udsendelsesvirksomheden på MUX1. De skal endvidere udvikle og sende digitale tekst TV tjenester evt. i
samarbejde med TV2. Imellem kl. 17-24 skal der dagligt tegnsprogstolkes på minimum to
nyhedsudsendelser på DR1 eller DR2, og der skal afsættes resurser til udvikling og afprøvning af øvrige
nye digitale tjenester i nær tilknytning til programvirksomheden – evt. i samarbejde med TV2. DR skal øge
de omtalte nye tjenester gradvist under hensyntagen til MUX kapaciteten og kvalitet, men DR er ikke
forpligtiget til at inddrage interaktive tjenester.
Tilgængelighed: PS indhold skal være tilgængeligt i flow eller on-demand (6).
Platforme og brug: DR skal afspejle danskernes mediebrug (1).
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Økonomi: DR må ikke kræve brugerbetaling, men DR skal have de nødvendige resurser til at tilbyde PS
indhold til alle relevante platforme af kulturelle, demokratiske og sociale grunde (1, 11).
Folkeopdragelse: DR skal folkeliggøre de nye digitale medieformer med nye programmer og
informationstjenester, som gør brugerne bekendt med teknologien og skal inspirere dem til at bruge den
(2). Børn og unge: DR skal øge sin virksomhed i forhold til disse med nye og eksisterende tjenester af høj
kvalitet på radio/TV og andre relevante medieplatforme, herunder en ny børne/historie TV kanal (3-4, 7).
Beskyttelse: Varslinger til beskyttelse mod voldelige indslag mv. kan indebære akustisk eller grafisk
symbolik eller ved tekniske foranstaltninger (fx kodning)(5).
Handicappede: DR skal styrke indsatsen for de handicappedes adgang til PS – særligt i nyhederne og i
politiske sammenhænge, herunder med brug af talegenkendelsesteknologi, tekstning, synstolkning,
tegnsprogstolkning mv. (6).
Værditest: Inden nye tjenester udbydes, skal de værditestes internt og forelægges til udtalelse i Radio- og
TV nævnet, for at sikre opfyldelsen af kulturelle, demokratiske og sociale behov i samfundet. Resultater af
værditests skal også fremgå af den årlige redegørelse til Radio- og TV nævnet.

Der lægges altså vægt på i PS kontrakten, at DR ikke blot bruger det nye MUX, som de hidtil har brugt den
analoge distribution. Der er, som det ses, adskillige meget konkrete forpligtigelser inkluderet,
afstedkommet af de nye digitale muligheder, ligesom der er nogle åbne formuleringer (fx ordvalget nye
digitale tjenester og tekniske foranstaltninger), som kan tolkes og dække temmelig bredt. Lidt
modsætningsfyldt forpligtiger man ikke DR til at inddrage interaktive tjenester, men ekspliciterer alligevel
en række tiltag af interaktiv karakter (fx EPG’en). Vægtningen af PS hensyn til handicappede og udbuddet
til børn og unge er i øvrigt udtalt, hvor sidstnævnte reflekterer, at man politisk er opmærksom på 35gruppen, som jeg omtalte i kap. 4.1.3. Det er også interessant at man forventer, at DR skal spille en
folkeopdragende rolle, som gør brugerne bekendt med nye digitale medieformer, programmer og
informationstjenester, og at de skal inspirere dem til at bruge den – hvilket vedr. hensynet til IKT
færdighederne i befolkningen, jeg fremhævede i kap. 4.1.3. Disse meget konkretiserende politiske og
samfundsmæssige krav til programudbud og platforme reflekterer i øvrigt et mediepolitisk skift i 2000, da
man vedtog loven om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Folketinget, 2000: § 6 a) på
foranledning af mediekonvergens og ønsket om at kunne pålægge ønskede PS forpligtigelser (Hjarvard,
2006: 58) – hvilket i høj grad bliver benyttet i denne kontrakt.
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PS kontrakten afspejler ganske vist en kortsigtet 4-årig strategi, som ikke eksplicit ligger op til et visionært
og nytænkende DR ITV, men den afføder netop derfor nødvendigheden af at analysere de langsigtede
politiske visioner med digitaliseringen og DR. Dels grundet de meget åbne formuleringer, som er svære at
tolke uden en mediepolitisk baggrundsforståelse, dels grundet det mediepolitiske skift i år 2000, som
antyder, at man politisk havde et helt specielt formål med den formaliserede kontrakt- og resultatstyring,
og dels fordi man i kontrakten på en lidt tvetydig måde tillægger DR et folkeopdragende ansvar i
digitaliseringen, uden alligevel at ”følge den helt til dørs”. Dertil kommer, at der er truffet politiske
beslutninger siden hen, som har ændret situationen for DR.

5.1.3 Den langsigtede strategi med digitaliseringen og DR
Forudsætningen for DR’s udviklingsapproach af de interaktive tjenester frem til 2010 fremgår som nævnt
lidt tvetydigt af PS kontrakten 2007-10, men for at få det langsigtede mediepolitiske perspektiv og forstå
kontrakten, er det imidlertid vigtigt, at finde frem til hvilke politiske beslutninger, der er truffet vedr.
digitaliseringen op til nu, og på hvilket motivations- og visionsgrundlag disse er truffet i forhold til DR.
Beslutningerne bærer imidlertid præg af at foregå processuelt og i etaper – hvilket stadig er gældende i
skrivende stund. Derfor bygger det følgende analysefelt hovedsageligt på empiri fra ministerielle kilder og
dokumentresearch, som jeg derefter vil samle op på.

Det danske frekvensrum er igennem de seneste 10 år – i lighed med i andre lande – blevet belastet
voldsomt af nye telekommunikative tiltag så som nye landsdækkende mobiltelefonnet, samt et hav af nye
teknologier lige fra billåse, elektronisk navigation, til pacemakere og mikrobølgeovne (Poulsen, 2000(1)).
På dette grundlag indså det brede politiske flertal i 1999 et behov for øget fleksibilitet i forhold til dette
enorme marked, da det ville øge innovationen og væksten på telemarkedet og gavne forbrugerne. Med
andre ord lå der oprindelig et ønske om økonomisk vækst og et liberaliseret marked til grund for
digitaliseringen. Tillægsaftalen til den telepolitiske principaftale af 8. september 1999
(Videnskabsministeriet, 1999(1)) blev derfor vedtaget, med formålet at levere den infrastruktur, der kunne
muliggøre konvergensen imellem tele, IT og radio/TV medier, skabe et konkurrencedrevet marked, og give
en bredde i markedet – både til de prisbevidste forbrugere og til dem, der ville betale for avancerede
produkter. Via konkurrenceregulativer ville man undgå monopoler og duopoler hos både udbydere og
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producenter, dog under hensyntagen til PS. Kulturministeriet anmodede derfor i 1999 IT- og Telestyrelsen
om at forhandle med nabolandene om sendemulighederne til fire jordbaserede sendenet til brug for DVB-T
(IT- og Telestyrelsen, 2006(1)).

I den mediepolitiske aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002 (Kulturministeriet, 2002(6)), vedtaget af
regeringen og Dansk Folkeparti, udspecificerede man de førnævnte visioner yderligere for DR’s
vedkommende: Grundet globaliseringen på mediemarkedet og den teknologiske udvikling, skulle de
danske medier have bedre konkurrencevilkår, og der skulle derfor skelnes mere mellem PS og
kommercielle medier. Det nye medielandskab (DVB-T) skulle på et kommercielt grundlag sikre flere
programmer og tjenester, fair konkurrence og netværkssamfundets styrkelse. Man sigtede mod en snarlig
dato for udfasningen af analoge signaler i 2007 og på at finde en gatekeeper, der på et fuldt
forretningsmæssigt grundlag kunne drive en DTV platform. DR og TV2 skulle dog sikres hver to TV
kanaler (svarende til et MUX), men i øvrigt forhandle med gatekeeperen om levering af ydelser på
konkurrencemæssige vilkår. En arbejdsgruppe skulle endvidere overveje hvorvidt licenssystemet stadig var
et optimalt finansieringssystem, og PS forpligtigelserne skulle forenkles og præciseres, så de blev mere
gennemsigtige for licensbetalerne. PS skulle prioritere kvalitet frem for kvantitet, og DR’s bestyrelse skulle
nu bestå af 10 medlemmer, hvoraf kun ét blev udpeget af DR’s ansatte. PS regnskabet blev desuden
erstattet af en årlig redegørelse om opfyldelse af PS kontrakten. Der var altså nogle tiltag i denne aftale,
som var ganske afvigende fra normal PS praksis, og som lagde op til de kommende års kommercialisering
og digitalisering. Dels varslede man den kommende medielicens og de kommende års detailregulering af
DR’s forpligtigelser – her formuleret som et hensyn til licens betalerne, og dels øgede man den politiske
indflydelse på DR yderligere gennem bestyrelsens sammensætning. Tildelingen af frekvens til beskedne to
kanaler (DR1 og DR2) til DR reflekterer desuden, at man prioriterede gatekeeper udbuddet højere end
DR’s fremtidige udviklingspotentiale. Her er endvidere tilføjet endnu en begrundelse for digitaliseringen;
nemlig styrkelsen af netværkssamfundet. I august 2002 opnåede IT- og Telestyrelsen så et anvendeligt
forhandlingsresultat med de berørte nabolande angående de første tre sendenet (MUX), og der blev opnået
aftaler om erstatningsfrekvenser til de analoge TV sendere, der blev berørt af de digitale sendere (IT- og
Telestyrelsen, 2006(1)). Det var derefter meningen, at Radio- og TV nævnet skulle udbyde disse i foråret
2003, men dette blev aflyst, fordi gatekeeper modellen og DVB-T betalings TV viste sig uden succes i
udlandet. I stedet havde man i udlandet større succes med at introducere DVB-T til seerne med gratis TV,
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og muligheden for nem portabel modtagelse med billigt modtageudstyr, idet seerne ellers ikke var villige
til at anskaffe det digitale modtageudstyr – og dermed hindrede overgangen fra analog til digital. Seernes
manglende køb af dekodere udgjorde dermed en reel trussel imod digitaliseringen.

Dette afstedkom en politisk strategisk kovending, som kan aflæses af den mediepolitiske tillægsaftale nr. 2
indgået den 4. september 2003 (Kulturministeriet, 2003(12)), hvori DR og TV 2/Danmark i fællesskab
pludselig fik en mere betydende rolle i digitaliseringen. Inden juli 2005 skulle de sammen etablere,
administrere og ibrugtage ét MUX til brug for paralleludsendelse af DR1, DR2, TV2 samt digital
merværdi, og kunne herfra forvente at blive forpligtet til at samarbejde om opbygning af det digitale
sendenet og i relation til digital programudvikling og nye digitale tjenester. DR fik derfor rådighed over 2/3
af kapaciteten, mens TV 2/DANMARK fik rådighed over 1/3. Man ville dermed introducere det digitale
sendenet med PS i spidsen, og estimerede at sendenettet ville være fuldt udbygget og taget i brug senest 1.
juli 2005. Ved udgangen af 2004 måtte DR og TV2 imidlertid meddele, at TV sendenettet var forsinket, og
at den officielle ibrugtagningsdato for sendenettet måtte udskydes til den 31. marts 2006. Også på globalt
plan begyndte der at komme initiativer mht. digitaliseringen. I maj 2005 udgav EU en pressemeddelelse,
hvori der blev lagt pres på EU medlemslandene i håbet om en europæisk digital overgang allerede i 2012,
da man her øjnede chancen for øget innovation og konkurrence i den elektroniske kommunikationsbranche
(EU, 2005(1)). Grundet de fremskredne planer i flere europæiske lande om indførelse af DVB-T og
afvikling af analogt TV, blev der desuden i ITU, den Internationale Telekommunikations Union, truffet
beslutning om at afholde en regional planlægningskonference i 2006 (RRC06), med henblik på
udarbejdelse af en ny frekvensplan for TV til afløsning af Stockholm-planen fra 1961.

For at give Danmark det bedste udgangspunkt for et optimalt udbytte af planlægningskonferencen, blev der
den 22. juni 2005 vedtaget en tillægsaftaletekst til den telepolitiske principaftale af 8. september 1999 og
den mediepolitiske aftale 2002-6 (Videnskabsministeriet, 2005(2)). Heraf fremgår den officielle vedtagelse
af lukningen af analogt TV i Danmark ved udgangen af oktober 2009, og på denne baggrund kunne IT- og
Telestyrelsen i oktober 2005 indmelde de danske ønsker om frekvenser til i alt 8 sendenet til DTV og 1
sendenet til DAB til ITU-konferencen (IT- og Telestyrelsen, 2006(1)). Den 10. januar 2006 fik DIGI-TV
I/S ejet af DR og TV 2 tilladelse til DVB-T distribution af Radio- og TV nævnet (Radio- og TV nævnet,
2006). Sendenettet skulle være fuldt udbygget og taget i brug senest 1. april 2006 med ukrypteret PS TV.
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Den daværende mest benyttede og dermed besluttede komprimeringsstandard MPEG 2 betød, at et MUX
kunne bære ca. 3-4 TV kanaler, samt EPG tjenester. Man besluttede endvidere, at den benyttede teknologi
skulle være Java baseret, afvikles via MHP og med en EPG grænseflade (Corneliussen, 2006). DIGI-TV
blev dermed gatekeeper for det første danske PS MUX frem til 2013, ligesom de blev pålagt før og efter
ibrugtagningen, grundigt at informere landets borgere om det nye sendenet via trykt materiale,
broadcastvirksomhed og websider. Salgsargumentet til seerne på det dertil indrettede digi-tv.dk var
primært den bedrede billed- og lydkvalitet (HD og surround sound), EPG tjenester og et landsdækkende
DR2. Det forventedes i øvrigt iflg. informationen på siden, at dagspressen ville behandle den løbende debat
om hvad de kommende MUX skulle anvendes til – hvilket imidlertid aldrig blev en realitet før
beslutningen var truffet.

Med RRC06 konferencen fra den 15. maj - 16. juni 2006 i udsigt, indgik man den 6. juni 2006 et bredt
politisk forlig i den mediepolitiske aftale 2007-10 (Kulturministeriet, 2006(7)). Heraf fremgik de
specifikke ønsker til DR, som ses i PS kontrakten 2007-10, men også de øvrige planer vedr.
digitaliseringen. Man vedtog her, at det var hensynet til det private produktionsmiljø, der fordrede
fremtidige detailreguleringer i PS kontrakten, og at DR’s bestyrelse igen skulle have to medlemmer
udpeget af DR’s ansatte. En nedsat arbejdsgruppe skulle udstikke anbefalinger vedr. digitaliseringen af
DR’s kulturarv på DR’s regning, og medielicensen blev vedtaget. Efter RRC06 konferencen ville man tage
endelig stilling til frekvensernes anvendelse, men det blev fastslået, at PS var sikret frekvenser som
planlagt, og at de øvrige frekvenser til TV formål via udbud skulle gå til en gatekeeper på et
forretningsmæssigt grundlag. Et embedsmandsudvalg skulle derfor forberede dette udbud ud fra en række
retningslinier. Det skulle bl.a. være muligt at inddrage mere frekvens fra gatekeeper til PS formål så som
flere PS TV kanaler eller HD, men det skulle i øvrigt overlades til gatekeeper, i hvilket omfang HD og
mobil modtagelse blev transmitteret. Gatekeeper måtte sikre et bredt udbud af programmer, dog med den
klausul, at de følgende kanaler indgik: TV fra nabolandene, TV2 regionale nyheder, en ny parlaments TV
kanal og DR’s nye børne/historie TV kanal, som ikke skulle være omfattet af en must carry forpligtigelse.
Udvalget skulle også foreslå forskellige modeller, for i hvilket omfang gatekeepers kanaler skulle være
gratis eller betalings TV og hvor meget PS, der skulle inkluderes. Informationen om tiltagene til borgerne
skulle laves i et bredt samarbejde mellem alle parter og finansieres af licensprovenuet. Iflg. denne aftale
blev den langsigtede strategi fra den mediepolitiske aftale for 2002-2006 af 3. juni 2002 altså fastholdt mht.
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revideringen af licensen og gatekeeper modellen på et forretningsmæssigt grundlag. Derimod er der mindre
konsistens imellem, på den ene side at give DR de lovede frekvenser og et bestyrelsesmedlem mere
udpeget af DR, og på den anden side at inddrage den nye DR børne/historiekanal hos en kommerciel
gatekeeper uden at give den must carry forpligtigelse. Argumentationen for detailreguleringerne i PS
kontrakterne har ligeledes ændret sig. Som Henrik Søndergaard tørt kommenterede forliget: ”Først stikker
man DR en på kassen, nu stikker man dem en is” (Rasmussen, 2006).

På dette grundlag blev PS kontrakten 2007-10 med DR underskrevet i samme periode, hvor førnævnte
børne/historiekanal blev omtalt som free-to-air – og som håbet blev Danmarks ønsker om 8 MUX
imødekommet ved RRC06 konferencen i Geneve, hvori der deltog knap 110 lande (ITU, 2006(1+2)).
Den 19. april 2007 udkom så embedsmandsudvalgets rapport (Embedsmandsudvalget, 2007) – også kaldet
Hermansen rapporten – og den blev ikke godt modtaget i DR (appendiks 9), selvom den ikke afveg
væsentligt fra de politiske visioner opridset i den mediepolitiske aftale 2007-10. Man anbefalede her, at DR
fortsat kun fik 1 MUX, da de alligevel ikke havde økonomiske midler til at udnytte mere (det paradoksale i
denne udtalelse vil senere fremgå af kap. 5.2.1), og da gatekeeper skulle have optimale
forretningsbetingelser (Embedsmandsudvalget, 2007: 80-90). DR havde imidlertid anmodet dem om et
selvstændigt MUX mere, med argumentationen, at de havde brug for kapacitet til flere nichekanaler, som
var på tegnebrættet, og at lanceringen af børnekanalen i 2008 ville kunne flytte mange analoge seere over
på den digitale platform før 2009. DR’s programmer ville efter 2009 være de eneste der var gratis
tilgængelige, og erfaringen med DR2 viste, at det var uacceptabelt for seerne, at ikke alle DR kanaler var
tilgængelige for hele befolkningen. Også Dansk Journalistforbund blandede sig nu i den offentlige
mediedebat, med skarp kritik af Hermansen rapporten, den manglende offentlige debat om emnet og
udviklingsmulighederne for PS. Diskussionen om den kommercielle gatekeeper blev kaldt for ”en
diskussion om demokratisk adgang til medierne” med manglende kulturpolitisk argumentation (Madsen,
2007).

Efter overvejelse af Hermansen rapportens anbefalinger udarbejdedes der den 11. juni 2007
(Kulturministeriet, 2007(1)) et beslutningspapir, som dog tog noget mere hensyn til DR PS TV end
Hermansen rapporten. Heraf fremgik den fremtidige fordeling af MUX til TV formål (appendiks 10),
hvoraf DIGI-TV I/S fik tildelt 2 MUX af de 8, og med visse forbehold over for gatekeeperen om evt.
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reservering af frekvenser til DR i fremtiden. Der var dog også inkluderet nogle forbehold, som stadig gør
fremtidsudsigterne for DR’s kapacitet usikker. Bl.a. skal ejerskabet af DIGI-TV I/S sendenet drøftes
senere, og tilsyneladende får DR heller ikke i fremtiden selv lov til at prioritere hvorledes frekvenserne
udnyttes indholdsmæssigt. Således er programudbuddet i MUX2 ganske vist dedikeret DR, men til endelig
beslutning i ordførerkredsen. For nærværende er gatekeeper kriterierne og fordelingen af MUX til TV
formål pr. 2. juli 2007 sendt til høring (Kulturministeriet, 2007(5)), hvorefter der medio september skal
udarbejdes en kanalplan og en endelig bekendtgørelse om retningslinier for udbuddet, som siden hen skal
føre til en justering/udbygning af distributionstilladelsen for DIGI-TV I/S.

5.1.4 Mediepolitik med et mål?
Mit hovedformål med dokumentanalysen i forrige kapitel var at besvare, på hvilket langsigtet politisk
motivations- og visionsgrundlag beslutningerne om digitalisering er truffet – ikke mindst i forhold til DR’s
ITV udviklingsapproach.

Ud fra ovenstående fremgår det klart, at det ikke er udviklingen af DR ITV, der er den langsigtede
strategiske motivationsfaktor bag de politiske beslutninger om digitalisering. Man havde derimod dels et
frekvenskapacitetsproblem, dels et ønske om vækst på telemarkedet til glæde for forbrugerne, og dels
ønsket om at fremme en mediekonvergens, der kunne placere Danmark på verdenskortet som en IT førende
nation (Hjarvard, 2006: 57) – omtalt som styrkelsen af netværkssamfundet. Samtidig var man politisk
presset til at fastsætte en analog slutdato, for at kunne forhandle sig til frekvensplads ved RRC06
konferencen.

Derimod blev DR en vigtigere strategisk brik på kortere sigt, da man i 2003 indså, at et stort kommercielt
kanaludbud alene, sandsynligvis ikke ville appellere nok til seernes gunst, og at netop dette kunne hindre
de politiske visioner om DVB-T sendenettet. Derfor er der nu i alt afsat to MUX til PS og gratis TV
(appendiks 10), og derfor var der politisk interesse i, at DR begyndte at udvikle og udnytte digitale
tjenester, som det vagt fremgår af PS kontrakten.

Det er imidlertid – set i perspektiv – som om den politiske argumentation for det markedsøkonomiske
aspekt i øget grad har fået overtaget på bekostning af hensynet til forbrugernes interesser. Ligesom
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diskussionen om DR’s indhold i 2007 drejer sig fra et fokus på nye digitale medieformer, programmer og
informationstjenester til nye DR TV nichekanaler (Embedsmandsudvalget, 2007, bilag 4). Digitaliseringen
og MUX fordelingen er imidlertid en væsentlig forudsætning for et evt. fremtidigt DR ITV, men hverken
en liberalisering eller digitalisering af markedet er omkostningsfri. Det tunge bureaukratiske system med
tendens til detailreguleringer lider under, at den teknologiske udvikling går hurtigere end beslutningerne
bliver truffet. Således er PS kontrakten sådan set allerede forældet, den besluttede MPEG2 standard for
MUX1 ligeså (appendiks 3, figur 1), og IT- og Telestyrelsen er begyndt at få alvorlige problemer med den
administrative arbejdsbyrde i forhold til det liberale markeds dynamik og krav om fleksibilitet (IT- og
Telestyrelsen, 2007(2)).

Detailreguleringerne i PS kontrakterne er en del af dette bureaukrati, og argumentationen herfor er svær at
gennemskue, da den ikke er konsistent. Det bevirker imidlertid, at DR’s dynamiske tilpasning til
befolkningens efterspørgsel hæmmes heraf, specielt ang. evt. frekvenskrævende tiltag, som interaktive
tjenester hurtigt kan blive. Resultatet af dette, den generelle store politiske indflydelse og de skiftende PS
vinde bevirker, at DR’s programpolitiske approach overordnet kan betegnes som værende reaktiv.

Der er dog nogle problemfelter som gør, at det politiske felt ligeledes må betragtes som værende reaktivt.
Dette ses bl.a. afspejlet i de gennemgåede aftaler, hvori man politisk kontinuerligt har holdt døre åbne med
forbehold i snart sagt alle henseender. På den ene side sikrer dette, at man kan handle hurtigt i forhold til
nye problemstillinger, men det giver omvendt også en hæmmet progression, når intet fastlægges som
absolut. Beslutningen om digitalisering har desuden medført, at DR som et demokratisk medie er svær at
fastholde, idet standarderne ændrer sig fra år til år, hvilket medfører (som teknologien er nu) at seernes
dekoderbokse jævnligt må udskiftes på seernes bekostning. Alt tyder på, at kun det attraktive indhold kan
få befolkningen til at investere i dekodere. Men her må det indskydes, at det ikke er normal praksis på det
øvrige kommercielle marked, at set top bokse købes til fuld pris, vedligeholdes og jævnligt udskiftes for
egen regning. Med forbrugerøjne gør dette PS og det digitale sendenet mindre attraktivt. Med et blik
tilbage på den oprindelige PS definition, er det derfor et betydeligt forringet universalt tilgængeligt medie
for hele nationen, der er tilbage i Dansk PS mediepolitik 2007, endsige i forhold til det kommercielle
marked. Så dette problem kalder på at blive løst.
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Dertil kommer, at informationsniveauet vedr. digitaliseringen og den offentlige debat har været særdeles
vag. Resultatet er, at seerne for det første knap nok ved, at de skal skaffe en dekoder, hvilken type, hvorfor
og hvornår. For det andet har argumentationen for digitaliseringen været misvisende, idet løftet om HD TV
pt. næppe kan indfries med den frekvenskapacitet, DR har fået (Ladingkær, 2007). Adgangen til DR’s
interaktive tjenester via EPG forudsætter en dyr MHP boks til 2400,- – og kan desuden næppe imponere
den almindelige tekst TV og Internet bruger. Tilbage står gratis adgang til DR1, DR2, DR’s
børne/historiekanal, en parlamentskanal – og et betalings TV, der skal konkurrere med de øvrige udbydere.
For det tredje hæmmes DR i udnyttelsen af MUX1 kapaciteten med MPEG2 formatet frem til 2012,
grundet hensynet til de 3-400.000 seere, der allerede har anskaffet en dekoder til dette format
(Kulturministeriet, 2007(1):2, Embedsmandsudvalget, 2007:45). Det lave informationsniveau har altså
omkostninger på flere måder, ligesom det i værste fald kan vække seernes modvilje i 2009.

Skulle indholdet alligevel vise sig attraktivt nok for seerne, kommer der imidlertid endnu et problem kaldet
den sociale lagdeling i brugen af de elektroniske medier (Poulsen, 2007(2)), som efterhånden ser ud til at
blive en realitet, og som jeg også har påpeget i analysefelt 4. Den sociale lagdeling, som kan blive et
resultat af, at visse befolkningsgrupper ikke kan eller vil købe og bruge hardware, er allerede på nuværende
tidspunkt ved at blive en realitet (appendiks 11), og kan accelerere yderligere med DVB-T sendenettet. Det
sociologiske pres på det politiske felt er derfor stort, og kan potentielt blive endnu større, hvis ikke man i
højere grad belønner seernes nødvendige dekoder- og hardwareinvesteringer i 2009. Og med historien og
monopolbruddet i 1988 in mente, er befolkningens sejr i kulturkampen set vundet før (Søndergaard:
2003(1):9).

Hvis jeg imidlertid ser bort fra dette og betragter den politiske indflydelse og vision isoleret, er det kun en
DR ITV crawl approach, jeg kan se understøttet her. Ganske vist kunne jeg i analysen af DR’s ideologiske
PS grundlag og den politiske interesse i PS spore en potentiel run approach, men den politisk kortsigtede
strategiske tilgang udtrykt gennem PS kontrakten 2007-10 var af så ubestemmelig karakter, at jeg her vil
kalde det for en crawl-walk-run approach samlet i ét. Gennem analysen af den politisk langsigtede strategi
udtrykt i de politiske aftaler og diskuteret her, må jeg imidlertid konkludere, at ITV udvikling på et
innovativt plan ikke tydeligt understøttes politisk for nærværende, da visionerne er begrænset til en
minimumsmodel, hvor man tilsyneladende afventer seernes modtagelse af det digitale sendenet. Således er
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der planlagt og prioriteret plads til EPG tjenester i MUX1 frem til 2012, hvorefter DR får mere båndbredde
ved at skifte til et nyere format. Hvorimod den fulde anvendelse af MUX2 ikke ligger helt klart endnu.
I ovenstående har jeg på intet tidspunkt inddraget DR’s økonomiske muligheder for at leve op til PS
kontrakten, endsige udvikle et DR ITV. Dette vil jeg dog råde bod på i det næste kapitel, som diskuterer
den aktuelle DR situation ud fra principielle PS overvejelser.

5.2 Den politiske tackling af DR’s økonomiske krise
At DR netop nu står i en enorm økonomisk krise, fremgår af de seneste måneders offentlige debat, og
grunden hertil udlægges til at være et voldsomt skred i budgettet for DR-byen på Ørestaden på i alt 1,7
mia. kr.(Kulturministeriet, 2007(8)), som har givet DR et underskud i en størrelsesorden på 300 mio. kr.
(Madelaire, 2007(2)). Det er imidlertid ikke underskuddets størrelse, der er mit fokus her, men snarere
hvorvidt man politisk agter at hjælpe DR. For svækkes DR stærkt økonomisk, svækkes også deres
udviklingsapproach til de tjenester de er pålagt i PS kontrakten 2007-10 – tjenester som iflg. planen skulle
være en del af det attraktive PS udbud, der skulle bane vejen for DVB-T sendenettet. Den politiske vilje til
at hjælpe DR økonomisk i en krisesituation afspejler således også det politiske ambitionsniveau for DR’s
fremtidige programflade – som netop i overgangen til det digitale sendenet er særlig ømtålelig. Jeg vil
derfor starte med en kortfattet empirisk funderet opridsning af handlingsforløbet igennem 2007, og dernæst
analysere de dybere problemstillinger og spændinger, som ikke fremgår af mediernes dækning.

Den nye medielicens der blev vedtaget i 2006 i forliget om den mediepolitiske aftale 2007-10, anslås
ganske vist at have givet DR 410 mio. kroner ekstra i budgettet over fire år (Rasmussen, 2006). Dette var
imidlertid ikke nok til at rette op på den økonomiske krise, som DR’s bestyrelse måtte varsle den 7. februar
2007 i en meddelelse til kulturministeren. DR meddelte dog i første omgang, at man fastholdt sine
forpligtigelser i PS kontrakten 2007-10, og medieordførerkredsen besluttede på dette grundlag at hjælpe
DR med 58 mio. kr. via genudlån af statslån – og dermed gunstigere finansieringsbetingelser på ekstra lån
– samt rådighed over hele licensmerprovenuet forventet i 2006 (Kulturministeriet, 2007(3)).
Medieordførerkredsen afslog imidlertid, at skatteborgerne og licensbetalerne skulle betale for fordyrelsen
af DR Byen, og derfor afslog man alternativer så som at hæve licensen, at sælge DR Byens koncertsal, at
udflytte licensopkrævningen fra DR og at sælge DR’s sendenet. Sidstnævnte fordi ”der for nærværende er
stor usikkerhed om sendenettets rolle i forbindelse med den fremtidige digitale TV-
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udsendelsesvirksomhed” (Kulturministeriet, 2007(11)). Som følge af det relativt beskedne økonomiske
bidrag, fremlagde DR en radikal spareplan den 25. april 2007, som kulturministeren beklagede, men han
pointerede samtidig, at ”det er DR’s bestyrelse og direktion, der har det redaktionelle ansvar i DR – ikke
politikerne”. Det fik imidlertid medieordførerne fra S, R og SF til at anmode om en række møder i
forligskredsen om DR’s spareplan i forhold til PS kontrakten. DR indsendte derfor et udspil til
aftalekredsen ang. hvorledes PS kontraktens forpligtigelser kunne lempes; primært med forslag til en
lempelse af de detailreguleringer, der er i PS kontrakten – og dermed et ønske om en større frihedsgrad til
at prioritere. Dette blev dog blankt afvist i aftalekredsen den 31.maj 2007, og dermed blev sagen lukket ned
(Kulturministeriet, 2007(2)).

5.2.1 Økonomisk ansvar – et spørgsmål om principper?
Hvor det digitale sendenet har haft en lille plads i medierne, har DR’s krise imidlertid fået stor offentlig
bevågenhed, idet det er blevet til en principiel sag om politikernes medansvar for DR’s økonomi.
Venstrefløjen (EL, SF, S) mener, at Folketinget og regeringen har et medansvar overfor DR, fordi DR's
bestyrelse er udpeget af regeringen og Folketinget, og at manglende hjælp til DR, er i strid med PS
forpligtelsen, imens højrefløjen mener, DR selv er ansvarlige og selv må tackle krisen (Ritzau, 2007,
Madelaire, 2007(1)).

De sidste års PS mediepolitik er imidlertid i strid med EU-lovgivningen, hvilket er en del af DR’s egentlige
problem (Albrecht, 2007). Iflg. EU kræves det, at PS opgaver først defineres præcist, at omkostningerne
dernæst beregnes, og at statsstøtten så bevilges hertil, hvilket ikke er tilfældet i denne sag, hvor
finansieringen blev besluttet med forårets medieforlig – før indgåelsen af PS kontrakten. Nu da DR gør
opmærksom på det finansielle problem, nægtes finansieringen – og man ønsker ikke politisk at definere
besparelsen i programfladen, da det er en upopulær beslutning. Den økonomiske krise er derfor ikke kun en
del af Ørestadsbyggeriet, men er også et resultat af detailreguleringerne i PS kontrakten, som er
underfinansieret med 60-80 millioner kroner årligt, hvilket man politisk løber fra.
Når man hverken i Kulturministeriet, hos politikerne eller i DR har påpeget EU’s regler, skyldes det
imidlertid, at reglerne er så strikse, at DR ville miste sin medindflydelse på hvad PS er, ligesom politikerne
har mindre interesse i en yderligere detailregulering. Derfor er der en stiltiende enighed om en national
problemløsning, hvilket dog ikke er lykkedes endnu. Resultatet af uenigheden og nedskæringen i DR er
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imidlertid fyringen af ca. 400 ansatte og en svækket programflade på sports- og nyhedsområdet (Lindqvist,
2007).

Således er grænserne trukket op, med et DR der i praksis demonstrerer, hvad den manglende økonomiske
hjælp fra politikerne betyder, uro i DR’s interne organisation, et folketing der ikke er enige om ansvaret, og
en seerflugt, der er varslet statistisk (Pedersen, 2007). En principiel diskussion af denne art er kritisk for
DR netop nu, hvor de har brug for midler til udvikling af helt nye tjenester, hvilket DR åbenbart stadig
satser på, på bekostning af andre områder. Men alt i alt er der på nuværende tidspunkt ikke økonomiske
resurser i DR eller politisk vilje til andet end hvad PS kontrakten ligger op til – tolket som en crawl
approach. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det var, der udløste den politiske kovending i 2003, og om EU
landenes erfaringer med overgangen til DVB-T kan forklare den danske strategi, og hvilken DR
udviklingsapproach der understøttes iflg. disse erfaringer. Disse spørgsmål vil det næste kapitel imidlertid
søge at besvare.

5.3 EU og de Europæiske DVB-T erfaringer
Det kan være svært at vurdere Danmarks DVB-T strategi uden at have et sammenligningsgrundlag. Og da
de danske politikere skiftede strategi i 2003, havde det da også rod i de udenlandske erfaringer. Derfor vil
dette kapitel se på netop disse erfaringer, for dels at vurdere, hvordan Danmarks strategi placerer sig i
forhold til dette og dels vurdere, om dette kapitel i virkeligheden understøtter en anden DR ITV approach,
end den danske mediepolitik gør.

Udbredelsen af DTV er i en vækstfase både europæisk og globalt – bl.a. stærkt opmuntret af EU, som
egentlig havde satset på en digital overgang tilbage i 2003 (Iosifidis, 2007:8). Visionen herom blev dog,
som nævnt i kapitel 5.1.3, i 2005 udsat til 2012 (EU, 2005(1)), fordi overgangen gik langsommere end
ventet. I e-EU 2005 aktionsplanen fremhævede man DVB-T, UMTS og bredbånd, som de tre vigtigste
platforme til informationssamfundet, hvilket reflekterer hvor høj en prioritet DVB-T har i EU. Iflg. de
sammenlignende statistikker fra EU 2006 (EU, 2006(2)) ligger USA langt foran Europa digitalt, idet
næsten 50 % af husstandene har en digital modtager, ligesom PVR, HDTV og VOD er langt fremme.
Europa er til gengæld foran med udvikling af interaktivt indhold og web TV. I Asien fremhæves Hong
Kong som den mest fremmelige, med et komplet DVB-C netværk og to signifikante web TV produkter.
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Det påtales i øvrigt med beklagelse, at den europæiske udvikling af ITV services har været noget
langsommere end forventet, men at man fortsat vil søge at koordinere og fremme udviklingen af standarder
og tiltag.

DVB-T overgangen varierer imidlertid stærkt i EU landene, grundet koordinationsarbejdet – men også
grundet hensyn til den digitale penetration, infrastruktur og borgernes viden om overgangen (Iosifidis,
2007:8). Appendiks 12, tabel 1 viser de respektive EU landes planmæssige paralleludsendelse og deres
endelige udfasningsdatoer, hvor Danmark placerer sig middel pænt i forhold til EU’s fastsatte dato. Hvad
der imidlertid er interessant i tabel 2 er, at jo længere paralleludsendelsen finder sted, jo større digital
penetration lykkes det landene at få før udfasningen. Den store nationale variation i udfasningsdatoer er
naturligvis et dilemma for EU, som gerne ser en hurtig overgang. Men omvendt kritiseres EU for at være
urealistisk i deres vision, og presse EU landene til en uhensigtsmæssig hurtig udfasning (Iosifidis,
2007:11). De respektive lande er nemlig stødt ind i en række problemer vedr. DVB-T overgangen, som
kræver en lempelig strategi på en social acceptabel måde.

For det første er der en generel markedsmætning overfor betalings TV, som har betydet en lav interesse hos
seerne. For det andet betragtes DVB-T pr. definition som et uundgåeligt resultat af det tekniske fremskridt,
som befolkningen dermed føler sig påtvunget og negativt stemt overfor; regeringerne er ikke gode nok til
at formulere deres motiver for indførelsen af DVB-T og fordelene ved det, og de bliver derfor mødt med
mistillid og en vægring imod at skaffe dekodere (Iosifidis, 2007:2). Desuden er der i befolkningerne
bekymring over dekoderens pris og problemer af praktisk karakter, de ikke kan overskue. For det tredje er
der dels en tendens til social eksklusion grundet manglende national dækning i overgangsperioden, og dels
en social lagdeling navnlig iblandt ældre og handicappede, som har besværligheder med at købe, installere
og bruge det nye udstyr (Iosifidis, 2007:7).

Regeringerne kan imidlertid erfaringsmæssigt imødekomme nogle af disse problemer ved at lave en lang
overgangsfase, fastsætte en dato for udfasningen af analog TV og gennem grundig information sikre, at
overgangen sker på en social acceptabel måde. Borgere, der ikke kan overkomme at købe en dekoder
praktisk eller økonomisk, bør lige inden udfasningen få økonomisk og evt. praktisk hjælp til
køb/installering af en dekoder. Selve udfasningen kan ske lempeligt ved at lade en interessent forening
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(inklusiv seerorganisationer) sikre en konsensus om datoen, ligesom regeringerne kan opstille en
minimumsliste for hvilke parametre, der skal være opfyldt før udfasningen.

Forretningsmodellen har dog vist sig at være en særdeles vigtig faktor og forudsætning for DVB-T
sendenettets succes. De lande der var tidligt ude med indførelsen af DVB-T benyttede sig hovedsageligt
frem til 2002 af kommercielle udbydere og betalings TV modellen. Men netop i 2002 gik det galt i både
England og Spanien. I England gik det kommercielle ”ITV Digital” konkurs bl.a. grundet dårlig ledelse,
tekniske problemer og beslutningen om gratis uddeling af dekodere til kunderne. Og da det også gik galt i
Spanien med betalingsplatformen ”Quiero TV”, forårsagede det dyb bekymring rundt om i EU – deriblandt
Danmark. Quiero TV havde dels for begrænsede services i forhold til deres satellittransmitterende
konkurrenter, dels var deres geografiske dækning kun på 60 %, og dels var deres dekodere for dyre (4-500
Euro). Til gengæld blev DVB-T en noget større succes i de lande, der efterfølgende forsøgte sig med gratis
TV strategien, lod PS TV stationerne spille en hovedrolle – og lod betalings TV fungere som et supplement
– herunder England, Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, Holland og Grækenland. Kombinationen af
gratis TV og PS TV viste sig mere attraktivt specielt for ældre mennesker og for de skeptiske seere, der
ikke brød sig om betalings TV og ny teknologi. Og da den digitale penetration dermed blev øget, faldt
prisen for dekoderne proportionalt. Som brand og som et tillidsvækkende medie spillede PS TV desuden en
stor rolle for overgangen til DVB-T hos seerne, og gjorde det dermed realistisk at nå regeringernes mål om
udfasningen af det analoge signal, idet nye digitale services søsat af PS TV via DVB-T bidrog til at øge
seernes interesse for digitale services og formindske den frygt og skepsis, seerne havde.

5.3.1 Dansk public service mediepolitik i en EU kontekst
Som det fremgår af ovenstående, spiller både EU og de andre landes erfaringer en vis rolle for dansk PS
mediepolitik. Ganske vist ligger vi ikke som det hurtigste EU land i DVB-T overgangen, men da dette iflg.
erfaringerne ikke er et succeskriterium for den socialt acceptable udfasning, er det blot en fordel. Til
gengæld er vores overgangsperiode meget kort, og må derfor antages at kræve ekstra resurser i forhold til
de erfaringsmæssige problemområder, der er opridset fra andre landes DVB-T overgang.
Her springer det imidlertid i øjnene, at det danske informationsniveau for det første er temmelig lavt og
kendskabet til DVB-T i befolkningen ligeså. For det andet er regeringens officielt tilkendegivne formål
med det digitale sendenet vagt defineret. For det tredje er det tvivlsomt, hvorvidt vi i Danmark har
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overvejet at hjælpe borgere uden midler eller evner til at købe en dekoder, idet dette ikke fremgår af
officielle kilder. Vi har ganske vist en interessent forening (BDM, Brancheforum Digitale Medier), men så
vidt vides ingen minimumsliste som omtalt i forrige kapitel. Den danske forretningsmodel må ligeledes
betegnes som værende temmelig liberal, idet politikernes ønske om en kommerciel gatekeeper på et
forretningsmæssigt grundlag forfordeler både PS og gratis TV med tildelingen af 4 MUX til betalings TV.
Når man dertil ligger DR’s PS forpligtigelser, DR’s økonomiske grundlag og båndbredden DR har
tilgængelig til digitale services, er det tydeligt, at DR som PS TV får ringe vilkår for at spille en hovedrolle
for overgangen til DVB-T i Danmark.

På trods af, at de europæiske DVB-T erfaringer kun i begrænset omfang tages til efterretning i den danske
strategi, vil jeg imidlertid mene, at de i sig selv peger mod en DR ITV run approach. Dette skyldes primært
de udprægede sociale hensyn, som iflg. dette kapitel er nødvendige i overgangen til DVB-T, og
vigtigheden af, at netop PS står i spidsen med udviklingen af digitale tjenester med deres tillidsvækkende
og velkendte brand.

5.4 Delkonklusion
Dette afsnit har været en lang rejse gennem et politisk og økonomisk felt fuldt af dilemmaer, strømninger,
og politiske prioriteter, der ikke altid har været lige transparente.

Globaliseringen er tydelig, idet dansk TV på linje med resten af verden er ved at blive digitalt i netop disse
år, men samtidig er der nogle åbenbare nationalpolitiske strømninger, der adskiller os fra andre lande.
Ord som netværkssamfund og konvergens er indgået i argumentationen for indførelsen af DVB-T, og
seernes platformsfragmenterede mediebrug er en væsentlig del af den danske PS kontrakt 2007-10.

Med indførelsen af DVB-T søger man politisk at understøtte det individualiserede TV brug og større TV
udbud på konkurrencemæssige og kommercielle vilkår. Men netop i indførelsen af DVB-T, lader det iflg.
EU landenes erfaringer til, at PS træder i karakter med sit kollektivistiske og samlende ideologiske
fundament, og som frontløber med ITV indhold. Denne betragtning er ganske interessant, set i lyset af
teorien om det nationale fællesskab i afsnit 4, som netop i Danmark skulle være særligt udtalt. Derfor er
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der grund til at formode, at de tendenser, man har observeret i udlandet, i mindst lige så udtalt grad kan
blive gældende i Danmark.

Dertil bekræftede analysen, at anskaffelsen af en dekoder, hvor banalt det end måtte lyde, for nogle borgere
kan være et uoverstigeligt problem, som både kan være af praktisk, psykologisk, økonomisk og principiel
karakter. Således er realiseringen af et DR ITV tæt knyttet til problematikkerne vedr. digitalisering og
spørgsmålet om, hvordan man bevarer den universale tilgængelighed i PS mediet i den digitale tidsalder.

At det imidlertid er en kompliceret affære at føre mediepolitik i disse år, fremgår af de utroligt mange
overvejelser af teknisk, økonomisk, administrativ og sociologisk karakter. Dette er dog ikke den primære
grund til, at jeg både i det politiske og økonomiske analysefelt kom frem til en crawl approach for DR ITV,
da dette snarere må ses som et udtryk for en særegen dansk prioritering af en kommerciel forretningsmodel
for DVB-T. I analysen af de øvrige EU landes erfaringer blev dette understreget yderligere, idet disse
snarere pegede mod en DR ITV run approach. Overordnet må jeg imidlertid konkludere, at afsnittet
understøtter en crawl approach med en pil opad for DR ITV, da den nationale mediepolitik trods alt er et
altafgørende fundament for et DR ITV.
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6. De teknologiske rammevilkår
Som det fremgik af de foregående to analysefelter, er det vanskeligt at skelne skarpt imellem
rammevilkårene, da de er så tæt forbundne, hvilket imidlertid ikke bliver nemmere i dette afsnit. Afsnittet
er dog primært dedikeret den teknologi, som er så diskuteret i de andre afsnit, for at analysere i hvilket
omfang den blotte teknologi understøtter en DR ITV udvikling. Dette bliver dog diskuteret med
inddragelsen af relevante elementer fra de øvrige analysefelter, for at analysere hvilken rolle de spiller for
teknologien og omvendt, ligesom nogle af de teknologiske vanskeligheder, der har været omtalt i de forrige
afsnit, så at sige kommer til deres ret her.

Det vil dog være væsentligt i dette afsnit at skelne skarpt mellem teknik, sociologi, politik og økonomi i
selve vurderingen af de teknologiske rammevilkår kontra en DR ITV udvikling. De sociologiske, politiske
eller økonomiske overvejelser, der fremgår af dette kapitel, kan i sagens natur ikke iterativt ændre de
foregående afsnit inden for specialets tidsmæssige rammer og omfang, og de vil derfor indgå i de øvrige
analysefelters understøttelse af DR ITV i den analytiske syntese i afsnit 7, og sammen med disse udgøre
min samlede argumentation i specialet.

6.1 Digitalisering og digital interaktion
I dette kapitel analyserer jeg selve definitionen på digitalisering og digital interaktion, hvoraf sidstnævnte
overvejes ud fra den teknologiske og sociologiske opfattelse af terminologien, og med inddragelse af
konkrete eksempler fra de foregående analysefelter. Formålet hermed er at finde frem til og identificere de
rene teknologiske definitioner på digitalisering og digital interaktion, isolere dem fra de sociologiske
forventninger – og ud fra dette vurdere, hvilken DR ITV approach de understøtter.

Fremmedordbogen (Brüel, 2001:275) og Computer & Internet Ordbogen (Nielsen, 2000:97) definerer
samstemmende, at interaktion betyder samspil, samvirke, vekselvirkning; sociologisk eller mellem to
systemer – hvilket unægteligt er meget bredt defineret og afspejler, at ordet er brugt multidiskursivt. Det
fremgår da også af litteraturen, at en entydig definition på interaktion ikke eksisterer, idet det kan
formuleres med afsæt i mange forskellige diskurser og paradigmer. En overordnet definition, der i og for
sig kan dække samtlige diskurser, er Input – Behandling – Feedback (Christensen, 2001:123), og den er
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derfor ikke gangbar som definition på digital interaktion alene, idet den fx også er dækkende for det simple
analoge medie: et almindeligt billedrørs TV eller en elektrisk pære, der reagerer på interaktionen tænd/sluk
(McLuhan, 1964:19). Spørgsmålet er derfor, hvori differentieringen imellem digital og analog interaktion
egentlig består, da den digitale interaktion tilsyneladende implicit dækker andet og mere end den analoge.

En analog interaktionsproces dækker fysiske egenskaber, der kan gemmes og gengives af andre analoge
fysiske former. Men den analoge teknik er i sig selv ikke den endegyldige grund til, at TV indtil nu har
været et centraliseret medie, da dette blot er et udtryk for en bestemt tankegang, udvikling og brug, der
dybest set bunder i en social struktur (Lister, 2003:13-15). Tekst TV illustrerer således en
interaktionstankegang funderet på analog teknik – men også den begrænsning det analoge medie har, idet
der er en del ventetid forbundet med brugen af det, imens der bladres lineært gennem teksterne. Der er
ingen returvej, men tekst TV er designet således, at det illuderer en sådan. Det er således ikke nødvendigvis
returvejen alene, der giver den kognitive differentiering mellem analog og digital interaktion, men snarere
det ulineære valg og den hurtige feedback. Digitalisering såsom DVB-T må derfor også betragtes, som en
fortsættelse og ekstension af eksisterende teknik og principper, som imidlertid kognitivt kan graduere alt
efter, hvordan DTV mediet herefter udnyttes og bruges (Lister, 2003:15).

Digitalisering er en konvertering af fysiske input til abstrakte symboler – binære tal – en numerisk
repræsentation – som muliggør en langt hurtigere behandling af data (Lister, 2003:16. Manovich, 2001:27,
52). Den numeriske repræsentation kan resultere i de kendetegn, vi i øvrigt kender fra New Media: dematerialisme, kompression, hurtig adgang til data, mulighed for ulineære strukturer, nemmere
manipulation og øget opløsning oplevet som kvalitet. Den bedre DVB-T udnyttelse af frekvenserne
muliggør dermed fx forbedret billed- og lyd kvalitet, returvej og/eller et øget kanal udbud – hvoraf
sidstnævnte i bund og grund er den prioritering, man politisk foretog med MUX fordelingen og
detailplanlægningen af DR’s kanaludvalg. Digitalisering multiplicerer altså mulighederne – om end dette
kan udmønte sig på flere forskellige måder afhængigt af bl.a. båndbredde og prioritering. Ikke desto
mindre vil selve digitaliseringen være mærkbar i én eller anden udstrækning. Dette kan illustreres således:

Hvis DVB-T af politiske eller sociologiske årsager kun resulterer i en forbedret lyd og billede kvalitet, så
som HD og surround sound, opleves det digitale skift som moderat. Skabes der i stedet mulig interaktion

78

Interaktivt TV – et studie af rammevilkårene for DR ITV
med TV (med eller uden returvej), vil det af seeren opleves som et noget større skift i forhold til det
analoge tekst TV, da databehandlingen er hurtigere. Den betingede interaktion med TV ville derimod være
et fundamentalt skift for seeren, der hermed definitivt bliver en bruger. De egenskaber der fremmer den
kognitive oplevelse, som et større skift med brugen af eksempel to, ligger i selve de egenskaber
digitaliseringen har, men det er stadig vigtigt at differentiere imellem og sætte ord på, hvad vi forventer,
kontra hvad digital interaktion reelt er.

Den digitale interaktion kan derfor opdeles i to grundlæggende paradigmer: det ideologiske og det
funktionelle. Det ideologiske paradigme er nært beslægtet med den interaktive og sociale merværdi, som
også blev omtalt i kapitel 3.3.2. og reflekterer i bund og grund de værdier, som et neoliberalistisk samfund
søger at fremme: nemlig de individualiserede, multiplicerede livsstilsvalg i kraft af markedsmekanismer.
Dette smitter implicit af på vores sociologiske opfattelse af, hvad digital interaktivitet er eller bør være,
forstået som et større seer engagement i medietekster, større uafhængighed af kilder til viden, det
individualiserede mediebrug og flere valgmuligheder (Lister, 2003:20). Samme paradigme præger derfor i
høj grad 35- gruppens forventninger til medier, som beskrevet i kapitel 4.1.3, uden at de altid er i stand til
at skelne mellem, hvornår mediet er digitalt eller analogt eller forstå, hvorfor mediernes funktionalitet
differentierer.

Derimod er det funktionelle paradigme, med afsæt i en kommunikationsdiskurs og analysen af
egenskaberne for New Media, lig seerens mulighed for direkte deltagelse i og ændring af billeder og
tekster som tilgås, hvori seeren i højere grad bliver en bruger – om end begreberne deltagelse og ændring
rent funktionelt kan graduere en del (Lister, 2003:20-21). På det grundlag vil jeg derfor moderere den
indledende definition til Input - Binær behandling - Feedback – og i øvrigt udelade det ideologiske
paradigme herfra, idet det snarere reflekterer den sociologiske forventning til digitale interaktive medier
end de reelle egenskaber de pr definition har.

6.1.1 Digital interaktion – buzzword eller funktion?
Den populære New Media forståelse af digitalisering og digital interaktion har i de senere år været præget
af en populistisk opfattelse af begreberne, dels på et meget generaliserende plan, der skar alle digitale
medier over én kam, og dels med en addering af digitale egenskaber, som noget nær en irreversibel
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selvfølge. Derfor er teorien om digitalisering og interaktivitet anvendt i en DR ITV kontekst ganske vist
brugbar, men jeg har samtidig måtte indflette nogle åbenbare forbehold som konsekvens af de foregående
analyseafsnit. Mediet DTV er nemlig en undtagelse, der må få os til at revidere opfattelsen af, om digitale
medier altid udnytter de ideologisk funderede og forventede egenskaber.

Interaktionsmuligheden udgør en stor kognitiv forskel på et medie – yderligere forstærket af digitalisering.
Denne forskel er imidlertid også forventet og dybt indlejret i vores moderne kultur iflg. det ideologiske
paradigme. Derfor er ordvalget digitale tjenester måske ganske klogt, hvis man ikke implicit ønsker at
skabe for høje forventninger til et DR ITV’s funktionalitet – uden at jeg dog ved, om disse overvejelser
ligger bag. Det er imidlertid et faktum, at den digitale teknologi for første gang nogensinde bliver
tilgængelig for DR i 2009 – lige fra produktionsled til distributionsled til platform. Ses dette isoleret fra de
politiske og økonomiske beslutninger vi ellers har kendskab til er truffet, så understøttes en DR ITV run
approach uden tvivl teknologisk.

Det sociologisk funderede argument, der imidlertid taler imod, at TV’et får samme ekstensive
funktionalitet som PCen, er at digitalisering er en fortsættelse og ekstension af eksisterende teknik og
principper. Dette antyder, at TV mediet af sociologiske årsager ikke vil skifte profil radikalt, men snarere
bibeholde en vis retorisk distinktion, udtrykt som et traditionelt sender/modtager medie – og kun langsomt
med tiden inkludere brugergenerering, betinget interaktion o. lign. Denne overvejelse og det ideologiske
paradigme vil jeg imidlertid medtage i den analytiske syntese i kapitel 7 som sociologisk funderede
parametre, i den samlede vurdering af understøttelsen af en DR ITV udvikling.

Man kan i og for sig betragte digitalisering som en standardiseringsproces, som er udtalt i det danske
samfund i disse år, og som muliggør konvergensen imellem medier. Derfor vil det næste kapitel se
nærmere på fænomenerne standarder og konvergens, idet netop konvergens var én af politikernes
målsætninger med DVB-T sendenettet, uden at det dog står klart hvad begreberne reelt betyder for DR ITV
udviklingen, i hvilket omfang de er teknologisk funderede, og hvorfor konvergens er mediepolitisk
efterstræbt.
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6.2 Teknologisk konvergens og standarder
Mit primære formål med dette kapitel, er at analysere hvad begrebet konvergens dækker, i hvilket omfang
det skal forstås som teknologisk funderet, og hvorledes standarder spiller en rolle i konvergensen. Dette
sættes herefter i relation til DR ITV udviklingen, og i den grad det nu er muligt at isolere konvergens og
standarder som teknologi, vil jeg herefter bedømme i hvilken grad begreberne er fremmende for en DR
ITV udvikling.

Som allerede fastslået i forrige kapitel kan digitalisering ses som en form for standardisering, der
yderligere tillader konvergens imellem medier. I et generaliserende perspektiv er konvergens remediering
under et andet navn, gensidig mellem fx TV og Internet, idet de præger hinanden – funktionelt såvel som
indholdsmæssigt (Bolter, 2000:224). Begreberne ITV og mobil TV er således typiske eksempler på den
sociologisk funderede trang til at videreudvikle ét medie med inspiration i et andet – yderligere understøttet
af teknologien: fx den digitale standardisering. Den hurtige web TV udvikling på globalt plan kontra ITV’s
langsommere viser imidlertid, at mediernes individuelle evne til konvergens differentierer, og at vores
heterogene kultur ikke lader én teknologi eliminere en anden: blot remedierer nye teknologier hinanden og
vil på forskellige måder producere nye apparater og praksisser. Konvergens er derfor lig en større diversitet
i fx digital teknologi, som multiplicerer mulighederne for tværmedial kommunikation og produktion
(Bolter, 2000:).

Anskuer man konvergens som et processuelt dynamisk spændingsfelt / paradigme, kan dette illustreres som
vist i appendiks 13 ud fra følgende betragtninger: Internettet med sin udprægede horisontale
kommunikationsstruktur bunder i, at informationernes status i princippet ikke er funderet i autoritet, men er
ulineært tilgængelige, kan produceres af enhver og er tilgængelige for alle til hver en tid. Omvendt
forholder det sig med TV mediets vertikale informationsstruktur, hvor informationernes status netop
afhænger af autoriteter som DR i en flow struktur, hvor seernes direkte indflydelse på programmerne er
minimal, og som i visse tilfælde kun er tilgængelig for dem, der betaler herfor (Newbold: 2002, 379). I de
senere år er de horisontale og vertikale akser imidlertid begyndt at ekspandere grundet politiske,
sociologiske og teknologiske faktorer, der skaber et felt i midten af akserne bestående af
platformskonvergens, en retorisk konvergens og en digital konvergens, igen resulterende i medier så som
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ITV og web TV. Den formel der ligger til grund for konvergensparadigmet og retorikken i et medie består
af variablerne:
Emne + ønsket effekt + seernes sociale scenarium + seernes brug af mediet + økonomi + teknologi +
traditioner og konventioner = retorik.

Ændres blot en af faktorerne, ændrer de øvrige sig ligeså (Fagerjord, 2004: 315). Den teknologiske variabel
består her groft sagt af teknologisk udvikling og standardiseringer, der evt. muliggør konvergens, hvorefter
den bliver taget i anvendelse og/eller satses på økonomisk, og en identificering af problemområder finder
sted. Dernæst opmuntres udviklerne yderligere til teknologiske fremskridt, der kan løse problemområderne.
Det er derfor endnu sværere i dette afsnit, i forhold til i de øvrige analysefelter, at isolere den teknologiske
udvikling og konvergens helt fra de øvrige variabler, da teknologisk udvikling er delvis reaktiv.

6.2.1 Hønen og ægget – endnu engang?
I det foregående kapitel har jeg identificeret hvilke variabler, der indgår i mediekonvergensparadigmet og
identificeret standardisering, som værende én af de teknologiske faktorer, der kan fremme det. Det er
derfor interessant at sætte den konkrete DR ITV udvikling i relation til dette, forsøge at udfylde flere af
variablerne i konvergensformlen og se nærmere på ITV’s akilleshæl: standardisering.

Ét af de danske politikeres og EU’s oprindeligt erklærede formål med DVB-T sendenettet, var bl.a. at
fremme konvergensen imellem tele, IT og radio/TV medier, for derved at fremme netværkssamfundet, og
for dansk mediepolitiks vedkommende, at placere Danmark på verdenskortet som en IT førende nation.
Sidstnævnte mål blev i øvrigt allerede opfyldt i 2006-7 – uden et fuldt udbygget DVB-T sendenet
(Videnskabsministeriet, 2007(3). WEF, 2007). Det kan imidlertid fremstå som lidt uklart, hvad den
politiske motivation egentlig er i mediekonvergens, netværkssamfund og i befolkningens IKT
kompetencer. Men svaret findes – måske ikke overraskende – i samfundsøkonomiske betragtninger.
Således fremgår det, at velfærdsgevinsterne ved indførelse af frekvenshandel estimeres at være i
størrelsesordenen minimum 100 mio. kr. pr. år., og at en yderligere frekvensliberalisering skønnes at give
et afkast i størrelsesordenen ca. 1 mia. kr. pr. år. (IT- og Telestyrelsen, 2007(2)). Ved en opgradering af
borgernes IKT færdigheder og virksomhedernes udnyttelse heraf, er der beregnet en samlet potentiel årlig
gevinst for det danske samfund på ca. 79 mia. kr. – ca. 5 % af det danske bruttonationalprodukt
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(Teknologisk Institut, 2007:4, Videnskabsministeriet, 2007(4):13). Derfor er man politisk meget
interesseret i DVB-T og den digitale dividende, der kan fremkomme med indførelsen af DVB-T. Om
DVB-T i fremtiden kan blive en del af vejen til samfundstjenstlige effektiviseringer, er tænkeligt – men for
tidligt at spå om. Men potentialet ligger der, ligesom selve den teknologiske standardisering digitalisering
har fremmet DR’s mulighed for både interaktion og platformsuafhængighed.

Det paradoksale ved digitaliseringen er imidlertid de utroligt mange muligheder der ligger heri, som gør
dekoder markedet uigennemsigtigt for den almindelige TV seer. Mange af de tekniske problemstillinger,
jeg har opridset i det sociologiske afsnit, er derfor i princippet løst, men har resulteret i et mildest talt
kaotisk udbud af dekodervariationer, der utvivlsomt i den kommende tid vil give forbrugere såvel som TV
forhandlere grå hår i hovedet. Hvorvidt dette løses via de gængse markedsmekanismer eller via
koordination og standardisering inden for telekommunikationsbranchen og hardwarebranchen er uklart
indtil videre, men det er af stor betydning for PS seerens oplevelse af DR’s universale tilgængelighed. Et
koordinationssamarbejde har dog svære kår, dels grundet de mange involverede aktører så som
hardwarebranchen, en kommende gatekeeper, BDM, IT- og Telestyrelsen, ETSI mv., dels grundet de
politiske aftaler, hvori man kontinuerligt har holdt døre åbne med forbehold, og dels grundet hønen-ogægget-problematikken – som ikke er et nyt fænomen i et TV historisk perspektiv. Historien om farve
TV’ets udbredelse fra 1928-61 (kap. 3.1.1) er fx meget lig den problematik man nu ser i DTV og ITV
branchen, hvor det manglende ITV indhold hæmmer seernes dekoder køb, som igen hæmmer
hardwarebranchens udvikling og lancering af dekodere, dekoder prisniveauet og så fremdeles. Det er
derfor tænkeligt, at den teknologiske udvikling i Danmark bliver fremmet af den analoge udfasning i 2009,
om end variablen seernes købelyst og brug af teknologien også spiller en betydelig rolle, og igen er
afhængig af variablerne indhold, information og udfasningsperiode.

Når man træder et skridt tilbage og betragter konvergensparadigmet i forhold til DR ITV, indgår der nogle
variabler, der er modstridende: formlen er så at sige ikke optimal for konvergens. DR’s økonomi er
skrantende, men de politiske visioner om økonomisk afkast er udtalte. Også denne betragtning må
imidlertid videreføres til den analytiske syntese i afsnit 7. Når man betragter variablen teknik, er
standardiseringen digitalisering ganske vist fastlagt, men det halter med de øvrige standardiseringer –
specielt m.h.t. dekoderen. Dertil kommer, at variablen seernes brug stadig står åben, om end der er solgt 3-
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400.000 dekodere. Samme salg af utidssvarende dekodere står lige nu som en hindring for teknologisk
innovation og nye tiltag. På baggrund af de besværligheder man har af teknologisk karakter i samarbejdet
om udviklingen af standarder vil jeg derfor vurdere, at begreberne konvergens og standarder underbygger
en DR ITV walk udviklingsapproach, idet man i en vis udstrækning er nødsaget til at udvikle til både
tidssvarende og utidssvarende dekodere, og fordi udviklingsmiljøet har svære kår. Dette bringer mig
imidlertid til specialets uigenkaldeligt sidste analytiske kapitel inden syntesen og konklusionen: kapitlet om
skærmstørrelser og egenskaber, som for seeren har en stor betydning, både kognitivt og i brugen af TV
mediet.

6.3 Skærmens egenskaber og størrelse
Jeg har tidligere i det sociologiske analysefelt kapitel 4.1.3 og 4.1.4 påpeget de platformsfragmenterede
seere, der viser stor interesse for og købelyst af skærme, varierende fra mobiltelefonens display til det store
HD og bredformats TV i stuen, ligesom det fremgik af kapitel 4.2, at 47,2 % af de danske husstande i 2007
har mere en ét modtageapparat. De nye skærme med deres teknologiske variationer over størrelse,
udseende og billedgengivelse er således i høj kurs, og vælges givetvis på nuværende tidspunkt ud fra
betragtninger om HD kvalitet, æstetik, oplevelse og pladsforhold, ligesom et DR ITV udbud i 2009 igen
kan tænkes at påvirke, hvilke skærmstørrelser og egenskaber befolkningen efterspørger. Mit formål med
dette kapitel er derfor at analysere, om sammenhængen mellem skærmstørrelser, brug og de kognitive
behov, som et DR ITV fremelsker, går op i en højere enhed.

Det gamle TV apparat med billedrørsskærmen er ganske vist på retur, men det er her vigtigt at pointere, at
modtagelsen af DVB-T ikke forudsætter seerens køb af en ny skærm. Blot kommer det digitale signal med
den bedrede billedkvalitet kun til sin ret på et TV apparat, der kan gengive dette. Derfor vil der være seere,
der ikke har råd til eller føler behov for anskaffelsen af et nyt TV, og som derfor heller ikke får glæde af en
bedret billedkvalitet. Det gamle billedrørs TV billede er kendetegnet ved at indeholde relativt få visuelle
data: en flad 2-dimensionel mosaik uegnet til perspektiv. Marshall McLuhan beskriver mosaikken kontra
vores perceptionsevne på denne måde:

”Hvert billede kræver umiddelbart, at vi lukker hullerne i nettet, med en krampagtig sanselig deltagelse..”.
(McLuhan, 2003: 418-19)
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hvilket på sin vis er sandt, idet den ringere billedkvalitet leder til en sanselig forringet transparens (Bolter,
2000:186), om end dette ikke har afholdt TV’et fra en enorm udbredelse og stadig popularitet.

Hvad der imidlertid er mere interessant, er grundtesen om, at TV skærmen og mediet leder til en
reetablering af den oprindelige interpersonelle tilstand, og til en teknisk formidlet kommunikation – en
deltagelse i et enormt medieret og urbaniseret socialt netværk – forårsaget af samfund, teknologisk og
institutionel transformation (Jerslev, 2002:227-252). Således simulerer TV den interpersonelle
kommunikation på flere niveauer, for at engagere seeren i mediet, ligesom mennesket bruger simulation,
metaforer og analogier til at forstå verden. Bl.a. bruges metoden flittigt af TV som kompensation for
manglende interaktion/feedback i form af simulering af fx hensyn, høflighed og føjelighed, ligesom en TV
genre implicit gennem simulation, kan vejlede seeren m.h.t. forventninger til program og interaktion.

En TV simulering, der metodisk inddrager afstandsparameteret, er fx valget af framing: jo tættere
kameraet/seeren er på et objekt, jo mere intimt afkodes relationen af seeren (Jerslev, 2002:245). Således
har også skærmstørrelsen og indholdet en betydning for hvad vi bruger TV og skærm til og omvendt: jo
mindre skærm, jo mere interaktion med simuleringen af den interpersonelle og meget intime
kommunikation – og jo større skærm, jo mere fremmes brugen af det offentligt prægede indhold og ønsket
om passivitet (Jerslev, 2002:247). Passivitet er dog ikke her adresseret som et negativt TV brug, idet det
også fremgik af kapitel 4.2.1, at TV brug i den hverdagslige mediepraksis differentierer meget alt efter
situation og behov. Således kan det i nogle TV brugssituationer være behageligt for seeren at blive fritaget
for ansvar og respons, og i andre kan samme ansvar og respons være ønskværdig og attraktiv.

6.3.1 DR ITV – et spørgsmål om skærmstørrelse eller seerens brug?
Hvis man kombinerer ovenstående teori med praksis er det interessant, at det fremgik af
undersøgelsesresultaterne fra kapitel 4.2.2, at den store TV skærm viste sig at have en fordel i brugen af
ITV som tekstoplevelse, idet den var bedre egnet til visningen af picture-in-picture simultant med ITV
tekster. I den konkrete undersøgelse foranledigede ITV mediet derfor en øget anskaffelse af store TV
skærme hos seerne (Bjørner, 2007:5). Men samtidig fremgik det af samme undersøgelse, at testpersonernes
ønsker om ITV indhold dermed også bar præg af, at ITV indholdet skulle være mere offentligt fordøjeligt
end personligt præget. Førstnævnte måtte gerne inkludere indhold af selskabspræget karakter, kameraskift,
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en bevaring af overblikket, samt ekstra informationer. Men testpersonerne udviste absolut ingen interesse
for bankoverførsler, e-mailmuligheder og boligsøgning (Bjørner, 2007:12).

Således taler både teori og praksis for, at de store skærmformater i en social situation er mest velegnede til
et DR ITV under forudsætning af, at indholdet ikke er af for personlig karakter, hvorimod mobiltelefonens
skærm i virkeligheden er bedre egnet til sms end ITV. Dette faktum understøtter ikke mediekonvergens i
form af mobil TV omtalt i kapitel 6.2 og appendiks 10, hvor mobil TV netop fremstår som et af de
fremtidige TV platforme, man politisk satser på.

Indledningsvis i ovenstående kapitel var der imidlertid et relevant argument i forhold til DR’s ITV
udviklingsapproach og i relation til skærmstørrelser: der vil nemlig være seere, der ikke har råd eller plads
til eller føler behov for anskaffelsen af en ny stor TV skærm. I hvilken grad det kan anbefales, at tage
hensyn til disse, kan imidlertid ikke udledes af dette kapitel, som primært fokuserer på de teknologiske
faktorer i relation til ITV brug. Man kan til gengæld ikke komme udenom, at de nye skærme rent
teknologisk understøtter et DR ITV både størrelsesmæssigt og i billedopløsningen, og da der ikke er noget,
der teknologisk taler imod en run approach, vil jeg derfor vurdere, at denne understøttes her.

6.4 Delkonklusion
Analysen af de teknologiske rammevilkår for et DR ITV er uden tvivl vanskeliggjort med inddragelsen af
de forrige analysefelters indflydelse i diskussionen, uden samtidig, at medtage disse i selve vurderingen af
hvilken DR ITV approach, der understøttes rent teknologisk. Jeg har imidlertid bestræbt mig på at skelne
skarpt mellem teknologi og fx politiske beslutninger i selve vurderingen, og har da også med inddragelsen
af de øvrige rammevilkår i diskussionerne fundet grundlag for en revurdering af de forrige analysefelters
understøttelse – hvilket jeg imidlertid vil vende tilbage til i syntesen.

Resultatet af denne analyse er derfor, at et DR ITV teknologisk understøttes som run approach af:
digitaliseringen, den digitale interaktion, konvergenstendensen og skærmene på markedet pt., men at
dekoderstandarderne – ITV’s og DVB-T nettets akilleshæl – er så uigennemsigtige og har så stor en
betydning for befolkningens tilgængelighed til DR ITV mediet, at jeg vil vurdere, at afsnittet samlet set
understøtter en walk approach med en pil opad.
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Med denne den sidste delkonklusion, vil jeg derfor samle trådene i kapitel 7, og endeligt konkludere på
grundlag af samtlige analysefelter og en sammenlignende case.
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7. Syntese og konklusion
Efter en omfangsrig analyse af tre typer rammevilkår for DR ITV udviklingen, er mit formål med denne
syntese at samle trådene til en holistisk og analytisk betragtning om forholdet mellem udviklingen af DR
ITV og rammevilkårene herfor. Som konsekvens af den dialektiske udviklingsmodel, præsenteret i kapitel
1.2, er syntesen så at sige den fuge, der binder analysens mange byggesten sammen, hvilket vil få mine
konklusioner til at fremstå helstøbte.

Jeg har valgt at sammensmelte den analytiske syntese med konklusionen, idet der er en nøje sammenhæng
imellem dem: syntesen skal samle op på delkonklusionerne, imens konklusionen skal uddrage essentielle
pointer, som har forklaringskraft i forhold til problemformuleringen. Konklusionerne vil derfor løbende
fremgå af og tilspidses i dette det sidste afsnit.

I kapitel 7.1 vil det være naturligt, at lade syntesen indkapsle skalabegreberne, som har spillet en væsentlig
rolle gennem hele analysen, nemlig crawl, walk, run scenarierne. Der er behov for at samle op på
analysefelternes samlede understøttelse af disse, på diskussionerne de har medført, og kritisk afveje,
hvorvidt skalabegreberne metodisk kan anvendes, som de er blevet det her, til at give fyldestgørende
betragtninger om forholdet mellem udviklingen af DR ITV og rammevilkårene. I diskussionen og den
analytiske behandling af skalabegreberne vil det være relevant at samle op på vigtige pointer og
sammenhænge mellem de analytiske felter.

Kapitel 7.2 vil dernæst drage en analytisk parallel fra den danske situation til den britiske, med formålet at
tydeliggøre ligheder og forskelle imellem de to landes strategier og bevæggrunde herfor. Dette vil
yderligere fremhæve de karakteristika, de danske rammevilkår har.

Dette efterfølges i kapitel 7.3 af en kritisk afvejning og diskussion af, hvorvidt de tre analysefelter eller
rammevilkår kan antages at have samme vægtning og betydning for DR ITV udviklingen ud fra
netværksmodellen og dens faglige modpol: det mediedeterministiske perspektiv. Formålet hermed er
desuden kritisk at diskutere selve netværksmodellen, som ligger til grund for specialets struktur og
analysefelterne, for derved – om muligt – at etablere en syntese mellem de to positioneringer. Således er
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det min ambition, at lade diskussionen om en crawl, walk, run approach og netværksmodellen være
styrende for progressionen i syntesen, og undervejs vil konklusionerne i min analyse fremstå klart heraf.

Dette afsluttes af kapitel 7.4, hvori jeg dels perspektiverer konklusionen, dels reflekterer over speciale
processen og dels foreslår hvilke kommende forskningsområder, specialet kan inspirere til.

7.1 Analytisk syntese med udgangspunkt i approach diskussionen
Det er åbenbart, at der i samlingen af de tre analysefelter ikke tegner sig et entydigt billede af, hvilken DR
ITV udviklingsapproach der understøttes, med en afvejning af felternes delkonklusioner ud fra en
komparativ vægtning, da felterne understøtter hver sin approach og derfor ikke vil lede til nogen
konklusion. En beregning ud fra et matematisk medianprincip vil give et fingerpeg om min konklusion,
men samtidig ikke yde argumentationen retfærdighed. Derfor er det essentielt, også at diskutere og afveje
felternes indflydelse på hinanden og vurdere dem i et samlet holistisk perspektiv, for at tegne et realistisk
billede – naturligvis med inddragelsen af de sociologisk og økonomisk betingede faktorer, der fremgik af
de teknologiske rammevilkår.

Skalabegreberne, beskrevet som scenarier, har været nyttige at anvende gennem specialet: både som et
definitionsværktøj og som en konstant måleenhed, der kunne fastholde fokus gennem et komplekst
analysefelt. Faren er, at scenarierne opfattes for bogstaveligt af læseren, og derfor har det været vigtigt,
som jeg har gjort fra starten, at påpege hvad jeg ville udtrykke med dem, at skalabegreberne ikke skal
forstås som negativt kontra positivt, og at definere de parametre, der lå til grund for scenarierne. Havde
måleenheden været noget mindre kompleks af natur, havde jeg dog foretrukket en grafisk model, da en
sådan giver et bedre overblik. Nedenstående syntese er derfor et uundgåeligt resultat af, at måleenheden
siger lige så lidt om DR ITV’s rammevilkår, som en given højde i cm siger om en person. Måleenheden
giver et fingerpeg om resultatet af rammevilkårene: et relativt forhold i DR’s ITV udviklingsapproach, men
heller ikke mere.

I analysen af rammevilkårene har globalisering, nationalisering, divergens og konvergens, individualisme
og kollektivisme konstant figureret, som dialektiske og processuelle strømninger – abstrakte og gældende i
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mange sammenhænge, og dog stadig betydende. På samme måde forekommer det, at de tre analysefelter
konstant skifter form og tilpasser sig hinanden, hvilket naturligvis har været en udfordring i min
bestræbelse på at fastfryse et holistisk billede af DR ITV’s rammevilkår.

Det sociologiske analysefelt gav et udpræget fragmenteret billede af seernes platformsbrug og anvendelse
af teknik i hverdagen. Jeg har dog det forbehold i portrætteringen af 35- gruppen, at jeg ikke mener, at jeg i
fuld udstrækning har kunnet tegne et anno 2007 billede af dem ud fra statistikkerne, idet de nyeste tal ikke i
tilstrækkelig grad har kunnet redegøre for brugen af mobiltelefon, iPod, computerspil, web TV og de nye
web 2.0 muligheder. Derfor har jeg en formodning om, at billedet er endnu mere platformsfragmenteret,
end det fremgår af kapitel 4.1, og at de unges attraktion af interaktive medier er større, end statistikkerne
dokumenterer, hvilket dog må forblive en skønssag. Bortset herfra, har der ved krydscheck været stor
konsistens imellem statistikkerne, som kun har varieret med ganske få procent. At seernes mediebrug er en
betydende faktor, som betragtes nøje af såvel DR som politikerne, hersker der slet ingen tvivl om, hvilket
også er grunden til, at det ikke har været vanskeligt at finde statistisk materiale. Der har dog været flere
indikationer af, at TV hverken bør eller kan estimeres at blive en direkte pendant til computerens
omfattende interaktionsmuligheder. Dels fremgik det af kapitel 4.2.1, at seerne har nogle indlejrede
forventninger til TV mediet, som de ikke har til computeren. Og dels fremgik det af kapitel 6.1.1, at et nyt
medie er en ekstension af eksisterende teknik og principper, hvilket sandsynliggør, at et DR ITV af
sociologiske årsager vil udvikle sig ud fra egne og eksisterende præmisser. Derfor mener jeg ikke, der er
grund til at frygte, at de to medier funktionelt udfaser hinanden. Hvad der derimod er essentielt for et DR
ITV, er at fastholde de styrker, som til stadighed formår at samle nationen omkring DR på tværs af alle
skel. Det bredt definerede nationale fællesskab er her et stærkt kort, som jeg vil anbefale bliver indlejret i
udviklingen af den interaktive og sociale merværdi i et DR ITV – ikke mindst fordi dette fænomen er
særligt udtalt i Danmark. For ganske vist giver seerne udtryk for et ønske om en individualiseret
sendeflade, men det er imidlertid ikke et ønske, man skal stirre sig blind på, på bekostning af det socialt
samlende, som netop er DR’s styrke. Dette er i øvrigt et godt billede på, hvordan to strømninger påvirker
hinanden, idet vores stærkt individualiserede samfund forstærker de øjeblikke, vi kan dele kollektivt.
Således vil seeren typisk give udtryk for ønsket om ITV funktionaliteter ud fra et pragmatisk og
individualiseret synspunkt og ikke være opmærksom på bevarelsen af oplevelser, som samler husstanden
om et kollektivt TV brug.
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Det nationale fællesskab i PS mediet fik lidt overraskende også en betydende rolle i det politiske felt med
indførelsen af DVB-T sendenettet, hvori udenlandske erfaringer peger på, at netop PS mediets brand og
ideologiske grundlag i indførelsen af ny teknologi og digitale tjenester giver befolkningerne en tryghed og
motivation til at bruge de nye muligheder. Dette tog man da også mediepolitisk til efterretning i 2003, uden
at det alligevel er effektueret i overbevisende grad i de efterfølgende mediepolitiske beslutninger. De
parametre der ligeledes taler for, at DR skal tage den interaktive run approach tete i indførelsen af DVB-T
sendenettet, er DR’s programpolitiske spillerum, den politiske interesse i at bevare TV mediet som
demokratisk og som folkets talerstol, 35- gruppens attraktion af interaktive medier, interaktion forstået som
det ideologiske paradigme, de muligheder der er indlejret i den digitale teknologi og de konkurrerende TV
kanalers manglende interaktive udbud. Der er dog stærke samfundsøkonomiske interesser i at
kommercialisere frekvenserne (kapitel 6.2.1), og det lader til, at det først og fremmest er dette man i dansk
mediepolitik satser på, uden dog at lukke dørene helt for en ændring af strategien. Således er der til
stadighed forbehold i kravene til en kommende gatekeeper og en reservering af MUX, som muliggør at DR
kan få tildelt frekvenser til fremtidige applikationer, om end DR ikke på nuværende tidspunkt har
økonomisk udsigt til at tage teten. Og der kan måske blive brug for de reserverede frekvenser, for det
interessante i denne strategi er, at samme politiske satsning på et globalt TV udbud frem for det nationale
iflg. teorien om det nationale fællesskab kan forstærke befolkningens attraktion af de nationale TV kanaler
yderligere, ligesom salgsargumentet for flere betalingskanaler kan forekomme unødvendigt med de
kommercielle udbydere, vi allerede har.

Det er imidlertid slående hvordan beslutningen om digitalisering ligeledes har åbnet døren til
hardwareproblematikker, problemer af administrativ karakter, problematik omkring PS mediets universale
tilgængelighed for de svage i samfundet og en social lagdeling, der både er af økonomisk og pragmatisk
karakter. Netværkssamfundet har i årevis været efterstræbt, uden at man har taget højde for, at det
tilsvarende kræver en organisatorisk smidighed og IKT kompetencer i den brede danske befolkning, som
kun ad åre kan opbygges, hvis det skal foregå på en socialt acceptabel måde. Her er information,
motivation og ikke mindst tid, af stor vigtighed – hvilket desværre politisk er nedprioriteret.
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Der er ikke noget i analysen af de teknologiske rammevilkår, der peger på, at teknologi på nogen måde er
en hindring for ambitionerne om et DR ITV: hindringerne ligger i os selv – mediepolitisk, økonomisk,
kulturelt og socialt. På det teknologiske område vil tiden arbejde for, at de eksisterende MUX kan udnyttes
bedre, idet kodningsteknikker og distributionsteknikker til stadighed vil bedres og modnes. Men
udnyttelsen heraf foregår på noget tungere præmisser i en samfundssammenhæng og i en PS sammenhæng,
end når det foregår på rent kommercielt plan.

DR’s rammevilkår er dog også direkte influerende på de DR ansattes arbejdsvilkår, og de er for tiden så
vanskelige, at det truer med at æde organisationen op indefra. Det sidste årti har ikke mindst mediepolitisk
været en turbulent tid for DR, med skiftende signaler og beføjelser, uklare strategier og manglende
økonomisk hjælp til at opfylde PS forpligtigelserne, som konstant udvides til det fragmenterede
platformsbrug og den nye teknologi. Dansk mediepolitik må her anses som DR’s absolut største udfordring
i udviklingen af ITV, da de hverken levnes økonomisk råderum hertil eller en langsigtet vished om, at det
er dét de skal. Derfor min konklusion:

DR kan på nuværende tidspunkt kun udvikle et DR ITV, der svarer til en klon mellem en crawl og walk
approach – men befolkningens mediebrug vil have den udslagsgivende effekt på, hvad der mediepolitisk
besluttes fremover.

Billedet, der tegner sig af et DR ITV, er derfor ikke afvigende nok fra den nutidige sendeflade til, at det
skaber grundlag for en revision af de markerede felter i Jens F. Jensens interaktivitetskubus, appendiks 4.
Med dette billede på nethinden, vil jeg imidlertid bevæge mig over i en britisk DVB-T og PS kontekst,
specielt med det formål, at fokusere på de approach forskelle, der er åbenbare mellem de to lande, og hvad
dette bunder i.

7.2 BBCi – en front row penguin
Når jeg har valgt at inddrage denne sammenlignende case, nærmere betegnet det britiske BBC’s rolle som
DVB-T og ITV frontfigur, er det fordi de danske mediepolitiske rammevilkår stadig efterlader mig med en
række ubesvarede spørgsmål. Den britiske PS model og BBC er det oprindelige forbillede for DR, og
kulturelt ligger briterne os forholdsvis nær. Men de udmærker sig ved at have EU’s største digitale
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penetration, og mediepolitisk har de i langt højere grad end i Danmark ladet BBC få en betydende rolle –
hvilket er meget omtalt i den seneste ITV litteratur. Helt basalt skaber dette en undren over, hvorfor det
forholder sig sådan, og hvori forskellen ligger imellem de to cases.

Fra appendiks 12 ved vi allerede, at briterne har en ekstraordinær lang samlet overgangsfase på 14 år,
hvilket i sig selv skulle fremme den digitale penetration inden den analoge udfasning. Briterne har seks
MUX til rådighed, hvoraf de tre hovedsagelig er forbeholdt PS og BBC (Deeteetee.co.uk, 2007).
Et besøg på BBC’s egen hjemmeside giver også indtrykket af, at de kommet ualmindelig godt fra start,
med en proaktiv konceptudvikling, der ikke afventer den endelige udfasning i 2012. Derfor lanceres
tjenesterne af BBCi (BBCi er BBC’s interaktive service) også med det forbehold, at tilgængeligheden
varierer og forudsætter en digital modtagelse. Figur 4 viser en interaktiv demonstration af BBCi’s
brugergrænseflade og EPG funktionalitet fra omtalte hjemmeside (BBC, 2007).
Fig. 4. Demonstration af BBCi’s brugergrænseflade

Udover den obligatoriske menubaserede EPG
funktionalitet med ekstra information, reklamerer de
med programdeltagelse, ekstra nyheds- og sportsklip,
spil, handel, quiz, væddemål, alternativ kommentator
mulighed og e-mail funktion, ligesom de i enkelte
programmer har forsøgt sig med interaktive narrative
strukturer.
BBCi ligner opskriften på en PS ITV succeshistorie, men succesen blev ikke overladt til tilfældigheder og
markedsmekanismer alene.

Fra 1990’erne frem til 2002 var den britiske DVB-T mediepolitik kraftigt præget af BSkyB’s (med Rupert
Murdoch som majoritetsaktionær) dominerende tilstedeværelse på markedet og planer om en lancering af
DVB-S TV (Smith, 2007, 40). BSkyB formåede inden denne lancering at udkonkurrere og overtage det
officielt sponsorerede monopol TV BSB (British Satellite Broadcasting), hvilket var dybt rystende for den
britiske regering og ITC (det nuværende Ofcom, ”The Office of Communications”, nogenlunde svarende
til IT- og Telestyrelsen og Radio- og TV nævnet samlet i ét). Ofcom planlagde derfor i 1993 DVB-T
sendenettet med begrundelsen (frit oversat):

93

Interaktivt TV – et studie af rammevilkårene for DR ITV

Det er svært at se hvordan den fortsatte PAL distribution kan retfærdiggøres på sigt. At overlade alle
digitale fordele til DVB-S og DVB-C udbydere, vil langsomt tilintetgøre det britiske analoge sendenet. Kun
DVB-T kan sikre fortsat universalt tilgængelige services, og at fordelene ved en digital overgang kan deles
af alle.

(Smith, 2007, 41)

Dertil kom udsigten til, at DVB-T sendenettet kunne frigøre frekvenser svarende til en årlig indtjening på
5.000.000.000 £. På dette grundlag blev den mediepolitiske aftale 1996 vedtaget, hvori det fremgik, at
briterne fik seks MUX a 4-5 TV kanaler, hvoraf BBC fik ét, og de øvrige skulle udbydes af Ofcom ved en
skønhedskonkurrence til kommercielt brug på særligt favorable betingelser – akkurat som i Danmark
(Smith, 2007, 42). I 1998 lanceredes derfor betalings TV’et ITV Digital (tidligere kaldet BDB, British
Digital Broadcasting og ONdigital) på det britiske DVB-T sendenets tre MUX. Desværre lancerede BSkyB
deres DVB-S kanaler samtidigt, og da ITV Digital tiltrak langt færre seere end BSkyB, med samme udbud,
blot distribueret anderledes, måtte ITV Digital i løbet af fem år se sig lukningstruet flere gange,
resulterende i en endelig falliterklæring i 2002. Det ens programudbud var imidlertid ikke den eneste grund
til dette. BSkyB havde en bedre finansiel rygdækning, for at tilbyde seerne gratis dekodere – hvilket
underminerede ITV Digitals økonomi, da de måtte følge trop med et lignende tiltag. Desuden var ITV
Digitals distribution hæmmet af restriktioner, bl.a. grundet de analoge signaler, med resultatet at seerne
havde problemer med modtagelsen. Med ITV Digitals lukning blev BSkyB den absolut førende digitale
broadcaster, og DVB-T sendenettet var ladt tilbage med en minimal penetration i befolkningen; et dobbelt
nederlag for den britiske regering.

Dette resulterede i en britisk kovending i juli 2002, hvor man relancerede DVB-T sendenettet med 30
gratis TV kanaler, ledet af broadcasteren BBC og bl.a. i samarbejde med National Grid Wireless (tidligere
Crown Castle) og BSkyB. Ofcom overdrog den digitale licens til tre MUX for en 12-årig periode til BBC
og Crown Castle, og da det gratis TV blev en udpræget seersucces, har BBC siden i stadig øget grad fået
tildelt den primære hovedrolle i den britiske DVB-T mediepolitik (Smith, 2007, 43). BBC så omvendt sine
fordele ved situationen, da mange seere iflg. deres undersøgelser var interesserede i DTV, men ikke i
betalings TV. Desuden var BBC’s seerandele meget lavere hos BskyB seere, end hos analoge seere. Sidst

94

Interaktivt TV – et studie af rammevilkårene for DR ITV
men ikke mindst var der en strategisk grund, som BBC’s general direktør Greg Dyke senere formulerede
således, og som siden viste sig ganske vis:

”Freeview makes it very hard for any government to try to make the BBC a pay-television service. The
more Freeview boxes out there, the harder it will be to switch the BBC to a subscription service since most
of the boxes can’t be adapted for pay-TV. I suspect Freeview will ensure the future of the license fee for
another decade at least, and probably longer” (Smith, 2007, 44)

18 måneder efter BBC’s digitale start modtog 3,4 millioner husstande DVB-T. Faktisk satte DVB-T
sendenettet pludselig rekord, som den hurtigst udbredte nye forbrugerteknologi, og overgik dermed både
Playstation2 og DVD afspilleren. 80 % af DVB-T husstandene overvejede ikke at anskaffe konkurrerende
TV pakker, og målgruppen 45+ var pænt repræsenteret i modsætning til hos BskyB. Desuden var 10 % af
de købte dekodere anskaffet til TV nr. 2 og 3 i husstandene – et mål ikke engang DVB-S havde nået. BBC
anerkendes således officielt for sin store andel af æren for, at DVB-T sendenettets udbredelse blev et
opnåeligt mål. Dette resulterede i 2005 i beslutningen om den digitale regionsovergang og vedtagelsen af
PS kontrakten i 2006, hvori BBC officielt fik beføjelserne til fortsat at spille denne hovedrolle, og hvori
licensfinansieringen hertil er sikret frem til år 2016 (Smith, 2007, 46).

Der er dog også tegn i sol og måne, der antyder at PS i de kommende år enten redefineres eller opgives
ideologisk – og briterne adskiller sig her fra Danmark, idet de allerede har haft en større offentlig debat om
PS’s eksistensberettigelse. I 2003 var BBC således i særdeles kraftig politisk modvind, grundet deres
dækning af Irak krigen, og grundet debatten om licensens berettigelse i et multipliceret TV univers.
Stormen blev dengang redet af, fordi BBC fik befolkningens opbakning mht. Irak krigens dækning, og
fordi BBC stadig havde en stor politisk opbakning ideologisk og som DVB-T hovedrolleindehaver. Men
akkurat ligesom DR, lider også BBC’s fleksibilitet til markedet under et øget krav om dokumentation,
detailplanlægning, værditests og økonomiske nedskæringer, og mediepolitisk har man varslet en
genovervejelse af licensen efter 2016 (Smith, 2007, 47). Til den tid har BBC udspillet sin rolle som DVB-T
og ITV foregangsmand, og derfor er de selv nødt til – inden da – proaktivt, at favne de nye digitale
muligheder og redefinere, hvorledes PS har en særlig rolle i det digitale landskab.
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Indtil nu har BBC taktisk svaret igen med flere TV nichekanaler og en satsning på tværmediale PS tilbud,
hvor redefineringen af broadcasterrollen kontra brugergenerering er et vigtigt element. Og det er præcis
heri man må spørge sig selv, og i praksis demonstrere, om PS som ideologi og som et demokratisk og
folkeligt medie i virkeligheden understøttes bedre af de digitale muligheder, end de kommercielle TV
kanaler.

7.2.1 Kommer BBC pingvinen op igen?
Der er flere ting, der er slående ved denne sammenligning imellem dansk mediepolitik og britisk. For det
første er det slående hvor mange udtryk og strategier, der går igen (fx værditests og skønhedskonkurrence)
hvilket indikerer, at man fra dansk side holder et ualmindeligt vågent øje med den britiske strategi og
progression, og gerne efterligner metodisk såvel som i ordvalg.
For det andet er det tydeligt, at der er forskelle i timingen, i markedsforholdene og den indledende
motivation for DVB-T sendenettet, som bevirker, at BBC fik serveret muligheden for at indtage en ITV og
DVB-T hovedrolle, som DR ikke på nuværende tidspunkt har.
Dertil kommer en national forskel i den siddende regerings politiske ideologi.

Det er muligvis disse forskelle der bevirker, at man i dansk mediepolitik vover pelsen, og i praksis ønsker
at efterprøve, om ikke man kan nedtone DR’s rolle. At man fra dansk side alligevel har sine tvivl om den
valgte strategi, indikeres af de mediepolitiske åbne døre jeg har påpeget gennem analysen af de
økonomiske rammevilkår.

Forskellen imellem de to strategier giver sig meget tydeligt til kende i, at britisk PS TV er reserveret til tre
ud af seks MUX, hvor dansk PS TV (samlet set) kun har hvad der svarer til knap to ud af otte MUX.
Briterne har valgt at lave samtlige MUX gratis tilgængelige, hvor danskerne har reserveret to ud af otte
MUX til dette formål. BBC er blevet garanteret en langsigtet mediepolitisk opbakning frem til 2016, hvor
DR for nærværende økonomisk kæmper for sit liv – eller måske rettere for fastholdelsen af seerne på trods
af enorme nedskæringer. Hvor briterne har været nødsaget til at bruge 14 år på den digitale overgang, har
vi fra dansk side kun afsat tre år. Omvendt er der mange ligheder imellem BBC og DR’s satsninger på
nichekanaler og det tværmediale udbud og på de mediepolitiske arbejdsforhold, de hver især har.
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Det er imidlertid, som om vi springer nogle vigtige erkendelsesprocesser over i Danmark – eller stadig har
dem til gode – som gør både DR og dansk mediepolitik mere reaktiv end den britiske. BBC’s proaktive
udviklingsattitude kommer nemlig inde fra organisationen selv, som et resultat af samfundsmæssig
pression udefra, hvorimod DR’s programflade og mediepolitik på flere punkter læner sig op ad de britiske
erfaringer, og slet ikke udviser samme proaktivitet som den britiske. Her mangler DR dels organisatorisk at
komme til en mental fase, hvor ”modstand gør stærk” og/eller en politisk langsigtet indikering af,
hvorledes de skal forholde sig. Og dansk mediepolitik mangler det kommercielle betalings TV nederlag,
der kan give DR den mediepolitiske velvilje og PS satsning i DVB-T og ITV udviklingen, som BBC fik.

Set med disse briller, er det danske TV medielandskab ca. ti år bagud i forhold til briterne, og spørgsmålet
er, om vi nogensinde får så ekstrem en udvikling, som briterne har haft. Her må vi som en lille nation nok
erkende, at vi i en DR ITV kontekst står og venter som pingviner i anden række. BBC kom godt nok op til
overfladen igen med en ITV fangst i munden, men det vil tage år før vi ved, om BBC formår at forblive en
PS pingvin, og om ITV stadig indgår i dens fangstrepertoire.

Ud fra denne analyse må det dog konkluderes, at den britiske mediepolitik så afgjort har sin indflydelse på
den danske, om end vi stadig handler nationalt særegent, da rammevilkårene ikke på alle punkter kan
sammenlignes direkte. Således kan også de britiske erfaringer medregnes i feltet af rammevilkår, men med
en mindre betydende rolle end egne nationale forhold. Denne afvejning af rammevilkårenes individuelle
betydning for udviklingen af DR ITV vil næste kapitel imidlertid diskutere, da netværksmodellen implicit
giver indtrykket af, at alle rammevilkår har samme vægtning i dannelsen af et medie.

7.3 Netværksmodellen kontra mediedeterminisme
Netværksmodellen som ligger til grund for min analytiske inddeling af DR’s rammevilkår, og som er
repræsenteret igennem majoriteten af medieforskerne anvendt i specialet, angiver en række aktører, der
tilsammen udgør et medie, uden dog at vægte deres komparative betydning for mediet.
I min problemformulering stiller jeg imidlertid et spørgsmål, som jeg endnu mangler at besvare, nemlig om
nogle rammevilkår kan bestemmes som værende mere betydningsfulde end andre for udviklingen af et DR
ITV.
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Da det flere steder igennem analysefeltet har været tydeligt, at rammevilkårene influerede på hinanden, er
det derfor medievidenskabeligt interessant at diskutere, om rammevilkårene i dette konkrete tilfælde har
samme betydning, eller om en vis grad af determinisme alligevel er gældende. Og hvis det forholder sig
sådan, om der ud fra dette kan skabes en syntese imellem Marshall McLuhans positionering og
netværksmodellen.

Med afsæt i analysen af rammevilkårene springer det umiddelbart i øjnene, hvor stor en betydning DR’s
økonomi og den førte mediepolitik har for DR’s udvikling som medie. Hvis økonomien er dårlig, kan DR
kun i begrænset omfang udvikle sig, og hvis mediepolitikken afstikker en anden programpolitik eller giver
begrænsede frekvenser, er det noget nær umuligt at udvikle et innovativt DR ITV. De økonomiske
rammevilkår har derfor en umiddelbar og iøjefaldende effekt på DR. Når dét så er sagt, fremgik det af
analysefelt 5, at de udenlandske erfaringer i 2003 påvirkede de mediepolitiske beslutninger. Disse
erfaringer indikerede klart, at det sociologiske felt (seernes valg af medier og køb af dekodere) i sidste ende
var altafgørende for det digitale sendenets forretningsmodel og den førte mediepolitik. Et PS ITV, et DVBT sendenet og et netværkssamfund har ingen værdi uden seere eller brugere. På samme vis har en nok så
avanceret teknologi ingen funktion uden brugere. Dette er grunden til, at jeg vil tilskrive de sociologiske
rammevilkår en særdeles stor betydning for DR ITV mediet, og give de økonomiske og teknologiske
rammevilkår en mere reaktiv status.

Det kan argumenteres, at sammenhængen mellem en kommerciel TV producents økonomi og antallet af
seere utvivlsomt havde været noget mere tydelig, end det er tilfældet for DR som PS og ITV medie, og at
det økonomiske felt derfor er det styrende. En stor del af motivationen for indførelsen af DVB-T
sendenettet i EU og i dansk og britisk mediepolitik bunder da også i udsigten til en bedret markedsøkonomi
eller til samfundsværdier, der kan opgøres i økonomiske beregninger. Men i både det kommercielle- og
offentlige medie forudsætter omsætning og værdi stadig seernes brug af mediet. Her har PS mediet et
argumentationsproblem, idet dets ideologi og værdi er svær at opgøre samfundsøkonomisk: seertallene
reflekterer groft sagt blot populariteten, men hvorledes opgøres dette som en samfundsøkonomisk gevinst?
PS antages også at være nationalt samlende og have en markedsregulerende effekt på det kommercielle
marked, men igen er det svært at opgøre i tal. PS ideologien repræsenterer fundamentalt en tro på
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samfundsværdier, som afhænger af politisk velvilje og en vis europæisk konsensus omkring, at man i et
demokratisk land naturligvis har et PS medie.

Dette betyder, at DR mediet i bund og grund er funderet på sociologisk funderede samfundsværdier – som
imidlertid ikke kan betragtes som uforanderlige. PS er dog stadig så værdifuld for vores demokratiske
selvopfattelse og nationale identitet, at vi fortsat kører med en PS model, på trods af at den ikke kan
opgøres økonomisk. Derfor følges BBC’s overlevelse som PS og ITV pingvin nøje, da BBC’s død kan
betyde en ny konsensus for os som pingviner på anden række. Man kan sige at DVB-T sendenettet er en
mulig kærkommen lejlighed til endelig i praksis at kunne demonstrere, hvilken værdi PS har for seerne, og
hvordan det kan spille en vigtig rolle i en samfundsmæssig kontekst. Men samtidig er det også et tveægget
sværd, som det fremgår af kapitel 7.2, for når denne praktiske rolle er udspillet, vil diskussionen om PS
ideologien sandsynligvis få fornyet kraft. Derfor er det vigtigt at DR tænker langsigtet, og bruger de nye
digitale muligheder som en ekstension og understregning af de sociale værdier som DR repræsenterer – på
den unikke måde som kun DR kan i et ellers stærkt kommercielt marked.
Derfor må jeg konkludere, at det sociologiske felt har en ubetinget stærk effekt på DR ITV.

Hvor dette speciale i høj grad har bevæget sig på et faktuelt, nationalt og nutidigt analysegrundlag,
adskiller Marshall McLuhans mediedeterministiske positionering sig en del herfra, idet han snarere har en
filosofisk tilgang til samspillet mellem medier og samfund over en længere tidshorisont. Hans teori bygger
på analysen af medier og samfund ud fra, hvad han kalder for varme og kolde medier og samfund
(McLuhan, 1964:39-50), med udelukkelsen af enhver anden influens.

Allerede her er det svært at følge ham, idet der til tider forekommer uoverensstemmelser i hans
argumentation, og fordi den nutidige forskning og medieforståelse har et så diametralt andet afsæt. Når jeg
alligevel ikke kan afvise McLuhans teori, bunder det i, at jeg for det første selv har påpeget hvordan de
interaktive medier influerer på vores holdning til TV mediet (kapitel 4.1.3). For det andet mener jeg, at
differentieringen imellem aktørernes betydning for DR ITV mediet er medievidenskabeligt interessant at
identificere. For det tredje resulterer McLuhans analyse i et fremtidsscenario af vor tid, som i den grad er
blevet virkelighed, at det er skræmmende (McLuhan, 1964: 458-73).
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Hvis jeg derfor skulle etablere en syntese imellem de to positioneringer, skulle min egen anvendelse af
netværksmodellen for det første i højere grad vægte samspillet mellem mediernes indflydelse og de
sociologiske rammevilkår: ikke medier forstået som indhold alene, men også forstået som fx digitale
egenskaber. Disse betragtninger er ganske vist også repræsenteret i de teknologiske rammevilkår (fx det
ideologiske paradigme, kapitel 6.1), men jeg har fundet det meget svært at finde statistiske beviser for, at
man kan opdele medier som fx kolde og varme og for, at netop dette skulle forårsage de tendenser vi ser.
På samme vis er teorien om det nationale fællesskab imidlertid også svær at dokumentere som
determinerende for PS’s høje seertal i Danmark. Derfor må denne type medievidenskabelige betragtninger
af filosofisk karakter også vægtes ud fra deres forklaringskraft og ud fra de sammenhænge, der enten viser
sig eller udebliver. Her må jeg erkende, at teorien om det nationale fællesskab fx har vist sig bedre
argumenteret og underbygget igennem analysefelterne, end McLuhans teori om varme og kolde medier. Så
på trods af McLuhans meget præcise forudsigelser er han et eksempel på, hvordan en medievidenskabelig
teori kan blive svært anvendelig, hvis den ikke er meget konsistent i sin argumentation, og hvis den ikke er
til at omsætte i praksis – hvilket stadig ikke udelukker, at teorien er korrekt. Derfor indgår dette felt, i mine
forslag til den fremtidige medieforskning sidst i afsnittet.

For det andet betyder en syntese imellem de to positioneringer, at netværksmodellen i højere grad
komparativt skal vægte betydningen af den enkelte aktør og være åben for, at en udblødet grad af
determinisme kan være mulig: dog ikke nødvendigvis som teknologisk og ikke ensbetydende med, at de
øvrige aktører sættes ud af spil, hvilket er vigtigt at understrege. Således har jeg identificeret det
sociologiske felt som betydningsfuldt i en DR ITV sammenhæng, selvom det økonomiske felt synes mere
åbenbart, da sidstnævnte manifesterer sig så konkret i vort samfund.

Begge positioneringer repræsenterer imidlertid en processuel tankegang med fokus på relationer og
vekselvirkninger imellem aktørerne, som bevirker en progression og forandring over tid, hvilket er grunden
til, at jeg har vægtet den dialektiske tankegang. En proces er nemlig i min optik ikke nødvendigvis og
udelukkende repræsenteret som en konkret aftale imellem to parter, men også som strømninger i tiden på et
abstrakt plan, som påvirker hele vort tankesæt. Derfor er det i lige så høj grad de processer og strømninger,
der finder sted imellem rammevilkårene, der er medievidenskabeligt interessante, som det isolerede vilkår.
Der er dog tale om faktorer af så dynamisk en karakter, at en egentlig model herfor ikke ville være akkurat.
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På denne baggrund vurderer jeg, at min primære anvendelse af netværksmodellen som medieteori og
analysefeltinddeling har været anvendelig for specialet, men at mediedeterminismen kan bidrage til mindre
justeringer i modellen, som får aktørerne til at fremstå differentierede og i et tydeligere relief.

7.4 Ændrede perspektiver og en ny forståelse af rammevilkårenes betydning
Med udgangspunkt i den holistiske metode og den dialektiske videnskabsteori, og gennem en strukturering
af rammevilkårene ud fra netværksmodellen, har specialets analysefelt været vidtfavnende. Jeg mener det i
vid udstrækning repræsenterer de vigtigste eksterne faktorer, der udgør DR’s rammevilkår, om end det er
en umulighed at komme ud i alle afkroge. Derfor har jeg også fundet anledning til afslutningsvis at foreslå
kommende forskningsområder direkte afledt af dette speciale.

I analysen af rammevilkårene sociologi, økonomi/politik og teknik har jeg både løbende og samlet vurderet
hvilken DR ITV udviklingsapproach, der blev understøttet, som har resulteret i min konklusion:
at DR på nuværende tidspunkt understøttes i at udvikle et DR ITV, der svarer til en klon mellem en crawl
og walk approach, og at de sociologiske rammevilkår er mest betydende herfor.
Det er min overbevisning, at befolkningens mediebrug og ønsker vil have den udslagsgivende effekt på,
hvad der mediepolitisk besluttes fremover, uden at dette dog skal betragtes monokausalt, da det ligeledes
har en vis afsmitning hvorledes konsensus i Europa er omkring PS mediernes rolle i samfundet. Således
kan udviklingen af DR ITV ikke adskilles fra PS ideologien, fra indførelsen af DVB-T sendenettet, fra
markedet eller fra nogen af de rammevilkår jeg i øvrigt har bevæget mig ind på.

Jeg vil her fremhæve, at min forståelse af den danske kontekst i høj grad er hjulpet på vej af inddragelsen
af resultater og erfaringer fra de omgivende europæiske lande, da en selvforståelse også i et
medievidenskabeligt felt afhænger af et sammenligningsgrundlag. Komparativt er Danmarks
medielandskab næsten et tiår bagud i forhold til den britiske udvikling, og selvom der er forskelle imellem
de to nationer, kan den britiske udvikling stadig give et fingerpeg om, hvad fremtiden bringer.

Derfor kan jeg med sikkerhed fastslå, at DR’s mediepolitiske opbakning på nuværende tidspunkt er meget
vag sammenlignet med britisk kontekst, hvilket dog kan ændre sig, idet den danske DVB-T model er meget
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liberal i forhold til den britiske, og idet vores udfasningshorisont er udpræget kort i et europæisk
perspektiv. Dette kan resultere i problemer på sigt, der kan betyde, at DR senere kan få en betydende rolle
som ITV frontfigur. Den samfundsøkonomiske interesse i DVB-T sendenettet er nemlig tilstrækkelig stor
til, at man vil gøre meget for at få visionen realiseret, og DR er her et aktiv, der kan blive særdeles vigtigt.
Min hensigt med specialet har været, at male et holistisk øjebliksbillede og give en medievidenskabelig
analyse af de danske rammevilkår for ITV udviklingen i en PS kontekst, kontra det store europæiske
perspektiv. Denne mission mener jeg til fulde at have opfyldt inden for de rammer jeg har haft og defineret,
hvor valget af den holistiske metode ganske vist har betydet, at analysefeltet blev enormt, men også at
beherskelsen af de metodiske redskaber derfor fik ekstra faglig værdi. Jeg kan på denne baggrund anbefale
metoden i det omfang, problemfeltet lægger op til et bredt medieperspektiv.

Derfor er det også min vurdering, at netop denne metode i høj grad har kunnet give mig den mediefaglige
indsigt, der kunne give svaret på min indledende undren over, hvorfor ITV udviklingen går så langsomt, da
problemdomænet er langt mere komplekst, end fx analysen af mediesociologi eller DR alene havde kunnet
afsløre. DR er et udtryk for og resultat af de rammevilkår, specialet har analyseret, hvilket understreger, at
seerne som et samlet felt i høj grad spiller en rolle for DR’s sendeflade, hvor abstrakt dette end måtte
forekomme den enkelte.

Det er imidlertid ofte sådan i videnskaben, at besvarelsen af ét spørgsmål leder til nye, hvilket jeg heller
ikke kan undsige mig her. På denne baggrund vil jeg afslutningsvis foreslå tre fremtidige
forskningsområder, som er direkte afledt af specialet.
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DVB-T progressionen i Europa
I 2012 hvor EU’s deadline for indførelsen af DVB-T i Europa er nået, vil det være medievidenskabeligt
interessant at forske i, hvad der overordnet har været determinerende for progressionen af DVB-T
sendenettet i de europæiske lande og hvilke særlige problemstillinger, det har ført med sig.

Mediebrug og sociologisk transformation
Med inspiration i mediedeterminismen vil det være interessant, at forske i, hvordan vores brug af digitale
og interaktive medier influerer på vores opfattelse af samfundsværdier og brug af public service mediet.

Det digitale public service
I lyset af public service diskussionen og ITV, vil det være relevant at forske i, om public service ideologien
i sin oprindelige form understøttes af de digitale egenskaber og de interaktive medier, og hvori der består
fælles værdier imellem den horisontale informationsstruktur og public service TV. Danner dette grundlag
for, at public service er død, en ny public service formulering eller er den oprindelige formulering mere
aktuel end nogensinde før?
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8. Litteratur og kilder
Betegnelsen primær litteratur er i det følgende dækkende for den litteratur og de materialer, der er anvendt
som empiri i specialet og i besvarelsen af specialets problemformulering, hvorimod den sekundære
litteratur er dækkende for teori- og begrebsdannere, som udgør specialets analyseredskaber. Den tertiære
litteratur er derimod betegnelsen for litteratur anvendt som opslagsværker og litteratur der giver overblik
over det faglige felt (Rienecker, 2005:238). Enkelte af nedenstående dokumenter er ligeledes at finde på
den medfølgende CD rom.
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9. Appendiks
9.1 Deltagerbevis for Euro ITV 2007 konferencen i Amsterdam
Deltagerbevis fra Euro ITV 2007 konferencen i Amsterdam, maj 2007
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9.2 TV og ITV Værdikæden
Værdikæden har ændret sig med digitaliseringen (Christensen, 2004:169). En interaktiv tjeneste er ikke
nødvendigvis programrelateret og påhviler ikke nødvendigvis broadcasteren alene.
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9.3 Tekniske optegnelser
Tekniske optegnelser over MUX, formater og set top bokse omtalt i specialet.
Kilde: Embedsmandsudvalget (2007), DIGI-TV I/S (2007(1+2)), tektronik.dk (2007)

Figur 1 af 2.
Tabel over konsekvenser ved udnyttelsen af et MUX med henholdsvis MPEG 1 og 2 formatet
MUX

Omsat i

Omsat i Teknik

8 MHz

TV

HD TV modenhed

eller 20

kanaler

kanaler

Max 4

1

Kompatibilitet

Hvor formatet bruges
eller skal bruges

Mbit/s
MPEG 2

Nu

Uegnet til nye fladskærme over MUX 1
30”

De fleste EU lande

Dekoder 1
Dekoder 2
MPEG 4

Max 6*

2

Ca. 2009

Egnet til HDTV

MUX 2

Dekoder 2

Frankrig, Norge,
Satellit- og
kabeludbydere

*I princippet 8, men de nye fladskærme kræver højere opløsning

Variabler der overvejes i valg af formater i de danske MUX:
Nye formater og distributionsteknikker opfindes kontinuerligt.
Formaternes modenhed.
Frekvensernes udnyttelse til HDTV, interaktivitet eller udbud af kanaler.
Nye TV skærme der kræver bedre opløsning.
De øvrige landes brug af formater.
Udbredelsen af dekodere og skærme.
Dekodernes pris.
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Figur 2 af 2.
Tabel over set top bokse seerne fremover skal overveje kontra deres ydeevne i generelle træk.
Dekoder 1 er stort set den eneste set top boks alm. TV forhandlere har og kender til pt., men i e-handelen
findes ca. 130 forskellige produkter. Der er dog store *variationer i produkterne. Kun MHP og PVR
understøtter den mere avancerede interaktion og/eller timeshift.
Formatunderstøttelse

Formåen

Ikke forud kompatibel

MUX 1

til MPEG 4.

Nu og næste program

3-400.000

Formater kan ikke opdateres.

information.

solgt i dk.

Kun til modtagelse af ukrypterede

Dekoder 1

Formater

Prisleje

/standarder

2007

MPEG 2

4-500,-

TV signaler.
Dekoder 2

MHP

MPEG 4

API

2.600,-

2400,-

Bagud kompatibel til MPEG 2

MUX 1 og 2

Både krypterede og ukrypterede

Flere af nedenstående

TV signaler

*variabler.

Understøtter pt. MPEG 2

Interaktive EPG tjenester.

dekoder

DR Extra og TV2 Extra kan
kun modtages med MHP

PVR

Metadata

Fra 2600,-

Automatisk software opdatering

Lagrer og automatiserer
funktioner ud fra metadata.
Ofte med integreret
dekoder.

IDTV

Varierer*

Ukendt

Ukendt

Fladskærm med indbygget
dekoder

*Variabler:
Understøttelse af EPG og undertekster, opdateringsmuligheder, pris, formatunderstøttelse, understøttelse af
ukrypterede/krypterede signaler, strømforbrug, timeshift, SCART stik, sprogunderstøttelse, harddisk
størrelse, modem for returkanal, HDMI til HD TV, modulator, netværkstilslutning, understøttelse af lokale
antenneforhold (DVB C/S/T), lydudgange, CI port mv.

116

Interaktivt TV – et studie af rammevilkårene for DR ITV

9.4 Jens F. Jensens Interaktivitetskubus
Jens F. Jensens Interaktivitetskubus (Mayer, 1999:184).
Felterne markeret med blåt angiver hvor TV mediet befinder sig i dag.

117

Interaktivt TV – et studie af rammevilkårene for DR ITV

9.5 Statistik over danskernes TV kanalvalg
Kilde: TNS Gallup, 2007(3), ”TV meter” seertal uge 10, 2007.
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9.6 Børns medier på eget værelse og mediebrug
Kilde: ”Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004. – med udviklingslinjer tilbage til 1964” (Bille,
2004:19). Børnenes alder ligger fra 7-15 årige.
Medier på værelset
TV

Radio

Musik-

Video/

anlæg

DVD

Computer

Spille-

Internet

Mobiltlf.

Computeren

2004

69 %

80 %

1998

53

85 %

1993

*

Diff.

+16

-5 %

89 %

91 %

45 %

39 %

42 %

20 %

59 %

10 %

12 %

15 %

0%

0%

-

+35 %

+27 %

+27 %

+20 %

+59 %

31 %

40 %

12 %

28 %

34 %

28 %

95 %

43 %

55 %

12 %

Diff.

-6 %

-12 %

-15 %

0%

-

-

-

Ugentligt

9%

21 %

38 %

43 %

22 %

94 %

**78 %

4%

19 %

37 %

41 %

72 %

**13 %

+5 %

+2 %

-1 %

+2 %

+22 %

**+65 % -

Mediebrug
Næsten
Dagligt
2004
Næsten
Dagligt
1998
-

2004
Ugentligt
1998
Diff.

-

* De tomme felter skyldes, at ikke alle data fremgår af analysen.
** Nogle gange
Da dateringen kun går op til år 2004, er iPod mediet fx ikke optrædende i statistikken endnu.
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9.7 Statistik over formål med Internetbrug og foretrukne websider
Figur 1 af 3.
Befolkningens formål med brug af Internettet 2007, Kilde: Danmarks Statistik.
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Figur 2 af 3.
Befolkningens formål med brug af computer fordelt på alder og køn. 2004. (Bille, 2004:118)

Figur 3 af 3.
Tv2.dk og dr.dk ligger på 3. og 4. pladsen over mest besøgte web sider blandt danskerne i uge 9, 2007.
Kilde: TNS Gallup, 2007(2).
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Gode IT færdigheder

Middel IT færdigheder

Svage IT færdigheder

Bruger ikke PC

Adgang til Internet

Forventer at se mindre DR fremover

DR skal ikke privatiseres

DR bør privatiseres

Det sociale TV brug

Udbredelse af 16:9 format

Udbredelsen af TV fladskærme

Husstande med mere en et TV

Adgang til mere end 10 kanaler

Ugentlige tekst TV brugere

TV tid på PS kanaler
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9.8 Grafisk oversigt over empirien fra analysefelt 4

Samlet oversigt over statistik anvendt i afsnit 4
100%
90%

80%

70%

60%

50%
Serie1

40%

30%

20%

10%

Generelle sociologiske karakteristika, der understøtter henholdsvis flow TV og ITV mediet
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9.9 Nyhedsbrev DR: ”Nyt fra DR, 20. april 2007 – II”
(DR, 2007(3))

Nyt fra DR, 20. april 2007 – II
Digitalt tv-rapport uden visioner
DR er stærkt kritisk over for anbefalingerne i den rapport om digitalt tv, som det såkaldte Hermansenudvalg offentliggjorde i går. Rapporten om digitalt tv i Danmark lægger op til at fremtidige public servicetilbud kommer ind under en kommerciel operatør, og det vil være til skade for både dansk public service
og det danske tv-marked. ”Rapporten er præget af en manglende forståelse for det danske tv-marked og en
fuldstændig mangel på kulturpolitiske visioner og hensyn. Ved så markant at begrænse DRs muligheder
for at følge med i udviklingen på tv-markedet, lægger rapporten op til et fuldstændigt brud med den
succesfulde danske tradition for at lade public service og de kommercielle tv-stationer udvikle sig i et
dynamisk samspil,” siger DRs mediedirektør Lars Grarup om rapporten.
Embedsmandsrapporten lægger op til at fortsætte den nuværende udsendelse af DR1, DR2 og TV2 samt
tegnsprogstolkning via digitalt jordbaseret tv. Men kontrollen med resten af det landsdækkende digitale
tv-sendenet skal ifølge rapporten varetages af en rent kommerciel operatør – en såkaldt gatekeeper – der i
12 år skal afgøre, hvilke tv-kanaler danskerne skal have adgang til via stueantennen. DRs kommende
børne/historie-kanal og eventuelt andre kanaler, som DR i fremtiden vil sende, skal ifølge
embedsmandsrapportens anbefalinger sendes som en del af gatekeeperens udbud. Det, mener DR, risikerer
at underminere public service. ”Det er vanskeligt at se, at det skulle være i danskernes interesse at
udviklingen af public service sker på en kommerciel gatekeepers præmisser. En del af det unikke ved
public service er netop friheden til at udvikle nye tilbud til danskerne, som er uafhængige af kommercielle
interesser. Den frihed lægger rapporten op til at fjerne på digitalt tv, og dermed kan man underminere DRs
økonomiske uafhængighed,” siger Lars Grarup
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Behov for flere kanaler i de kommende år
Rapporten lægger dog op til, at politikerne i slutningen af 2012 kan tildele DR mere plads på sendenettet
mod at betale kompensation til gatekeeperen. Denne udskydning sætter dog public service på alt for
usikker grund indtil da, og DR ser 2012 som alt for sent til at komme i gang med at levere bedre tv-tilbud
til danskerne. ”Tv-markedet bevæger sig indiskutabelt i retning af flere kanaler, og det vil fortsætte.
Seerne siver fra de store hovedkanaler, og hvis alle danskere også fremover skal bruge DRs tilbud, er det
afgørende, at vi allerede i de kommende år får lov til at udvikle os i takt med danskernes tv-brug. Det
betyder flere kanaler, der passer til den enkeltes ønsker og behov og på sigt skal vi også levere public
service i HD (høj billedkvalitet) og på mobilen. Hvis man følger rapportens anbefalinger, vil vi blive
afskåret fra at deltage i denne udvikling indtil slutningen 2012 og måske også derefter. Det vil gøre det
yderst vanskeligt for os også i fremtiden at levere tv til alle danskere,” siger Lars Grarup.
Anbefalinger går imod erfaringer fra andre lande
I andre lande som Sverige, England, Finland og Tyskland har man haft succes med at udvikle digitalt tv
med en attraktiv blanding af kommercielle og public service-kanaler. Derfor undrer DR sig over, at
rapportens anbefalinger går imod erfaringerne fra digitalt jordbaseret tv i andre lande.
”Det er paradoksalt, at man har valgt at forhindre public service i at udvikle sig på den digitale platform,
når det erfaringerne i de lande, vi normalt sammenligner os med, viser, at samspil mellem kommercielle
og public service tv-stationer er opskriften på succes. Den rent kommercielle model og isoleringen af
public service kan således meget nemt vise sig at underminere det politiske ønske om en bæredygtig
platform for digitalt jordbaseret tv i Danmark,” siger Lars Grarup, som opfordrer politikerne til at gå i
dialog med DR om, hvordan vi får skabt de mest optimale vilkår for digitalt tv i Danmark.
Mediedirektør Lars Grarup, mobiltlf. 40405649
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9.10 MUX fordeling pr. 2007

MUX fordeling

Indhold

Standarder

ITV

MUX 1

DR, DR2, TV2, tegnsprogstolkede

Ukrypteret MPEG2

Fælles EPG og

Digi-TV I/S

nyheder, regionale programmer fra

(4 kanaler eller 1 i HD)

information til

Er taget i brug

TV2, lokal TV

frem til 2012

befolkningen

– herefter i MPEG4

udarbejdes

(6-8 kanaler eller 2 i HD)
MUX 2

DR børne/historiekanal, parlaments Ukrypteret

Digi-TV I/S

TV – det øvrige indhold besluttes i

MPEG4

ordførerkredsen

(6-8 kanaler eller 2 i HD)

MUX 3, 4, 5

Ca.18 kanaler:

Åbne standarder* for API

Kommerciel

1 kanal fra naboland,

og kryptering

gatekeeper fra 2009 1 kanal m. reg. Nyheder.

Format ikke fastlagt

i 12 år frem

Max. 25 % high-pay-kanaler

MUX 6

6 TV kanaler eller

Åbne standarder* for API

Til forskning og

TV og/eller mobil TV

og kryptering

forsøg fra 2009-10

Hvis der sendes mobil TV,

Format ikke fastlagt

skal 15 % af kapaciteten reserveres
Kommerciel

DR

gatekeeper fra 2010
i 12 år frem
MUX 7 og 8

Ikke besluttet. Det afhænger delvist Ikke besluttet

2009-15

af nabolandendes afvikling

Ikke besluttet

* Iflg. embedsmandudvalgets rapport, betyder denne formulering, at dekoderbokse skal være tilgængelige i
den almindelige handel.
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9.11 Læserbrev
Læserbrev, MetroXpress, den 18. juni 2007
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9.12 EU landenes DVB-T overgange og penetration
Kilde: Iosifidis 2007.
EU landenes overgangsår kontra EU’s fastsatte udfasningsår i 2012.
Farvekoder: blå = hurtig, grøn = middel, gul = langsom)

Tabel 1 af 2
Land

DVB-T paralleludsendelse

Endelig DVB-T overgang

Overgangsfase i år

start
Belgien

2005

2012

7

Bulgarien

I Sofia i 2003

2015

12

Cypern

DVB-T licens fra 2007

2012

5

Danmark

31. marts 2006

Oktober 2009

3

England

1998

2008-2012 (i regioner)

14

Estland

-

Ikke besluttet

-

Finland

2001

31. august 2007

6

Frankrig

31. marts 2005

November 2011

6

Grækenland

Marts 2006

2012

6

Holland

Amsterdam 2003

Oktober 2006

3

Irland

Marts 2007

Ikke besluttet

-

Italien

2003

31. december 2012

9

Letland

Estimeret start 2007

2012

5

Litauen

I Vilnius i 2006

2012

6

Luxemburg

April 2006

September 2006

½

Malta

Kommercielle udbydere

31. december 2010

3

begyndt
Polen

Ikke besluttet

2014

-

Portugal

Estimeret 2007

Ikke besluttet

-

Rumænien

Ikke begyndt

Ikke besluttet

-

Slovakiet

2006

2012

6
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Slovenien

Estimeret start 2008

2012

4

Spanien

2000

31 december 2011

11

Sverige

1999

1.februar 2008

9

Den Tjekkiske

Oktober 2005

2012

7

Tyskland

2002

2008

6

Ungarn

Estimeret start 2007

31. december 2012

5

Østrig

26. oktober 2006

2010

4

Republik

Tabel 2 af 2.
Digital penetration kontra parallel-udsendelsesperiode
Land

DVB-T penetration i 2006

År fra start op til 2006

England

39 %

8

Sverige

21 %

7

Spanien

15 %

5

Finland

40 %

5

Holland

4%

3

Tyskland

17 %

3

Italien

19 %

3

Frankrig

20 %

1
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9.13 Mediekonvergens illustreret som et processuelt paradigme
Mediekonvergensmodel for TV og Internet medierne illustreret som et processuelt paradigme.
Udviklet med inspiration i Newbold (2002:379) og Fagerjord (2004:315).
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10. Resumé
Nøgleord: Interaktivt TV, Danmarks Radio, DVB-T sendenet

Specialets medievidenskabelige formål er en analyse af rammevilkårene for den danske public service ITV
udvikling, kontra det store europæiske perspektiv. Dermed repræsenteres én ud af mange europæiske
landes transformationsproces mod et digitalt og interaktivt TV - en proces som efter 2012 vil kunne
betragtes medievidenskabeligt som én stor proces..

Udviklingen af interaktivt TV (ITV) indhold i Danmark har indtil nu været sparsom, for ikke at sige
fraværende, hvilket kan undre, idet udviklingen af interaktive medier i alle andre sammenhænge går
utroligt stærkt. Nærværende speciale søger at finde svaret på dette tilsyneladende paradoks, gennem en
holistisk analyse af rammevilkårene for Danmarks Radios interaktive TV udvikling. Specialets struktur er
derfor bygget op omkring analysen af de sociologiske, teknologiske, økonomiske og politiske
rammevilkår. Gennem analysen figurerer der endvidere tre metodologiske begrebspar og analytiske
værktøjer: individualisme kontra kollektivisme, konvergens kontra divergens og nationalisering kontra
globalisering, som løbende afvejes og behandles dialektisk, med den hensigt at reflektere
videnskabsteoretisk over dynamikken i emnet og beskrive strømninger, der gør sig gældende i flere
sammenhænge i de mere formelt opstillede rammevilkår. Undervejs i analysen bliver det tydeligt, at
udviklingen af et DR ITV i mere end i én forstand er relateret til indførelsen af det digitale sendenet (DVBT), og derfor inkluderer specialet sammenlignende erfaringer fra de øvrige EU landes DVB-T strategier,
for på denne måde, at sætte den danske kontekst i relief. Analysefeltet resulterer i en analytisk syntese og i
min konklusion: At DR på nuværende tidspunkt understøttes i at udvikle et ITV, der svarer til en klon
mellem en crawl og walk approach, idet DR’s mediepolitiske opbakning er meget vag. Der er imidlertid et
men: de sociologiske faktorer spiller indirekte en stor rolle, og de europæiske erfaringer siger, at den
danske forretningsmodel og strategi sandsynliggør sociologisk funderede problemer på sigt, som kan løses
ved give public service en betydende rolle som ITV frontfigur.
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