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Abstract
The mandatory license fee system in Denmark is regularly subject to intense debate both by the
public and politicians. The intrinsic political, technological and ideological subject matter that
comprise the license fee system are themes often brought up in the debates.
This thesis examines the discourses in which the license fee is constructed. The constructed
discourses surrounding the license fee are examined both through the perspective of the public, and
also that of DR.
The DR discourses are examined through analysis of the license fee campaigns and interviews with
two communicative representatives of DR. The public perspective will be analyzed through three
focus groups comprised of the targeted audiences, and a self-conducted survey of which there were
3,049 responses.
The discourses about the license fee are now predominantly characterized by the increasing
digitization of media which has led to a change in market environment. DR are now facing
increased competition in the form of streaming and on demand services which vie for audience
attention and have thus brought about a contemporary change in media consumption habit. This has
led to questions being raised about both the definition and value of public service media. And
creates challenges for DR’s communicative strategies to legitimize the license fee. The future of the
license fee system is facing political scrutiny which will inevitably be determined by the arguments
put forward in the discourses of DR and of the media consuming public; both sides of which are
examined within this thesis.
The subject of the license fee has a tendency to divide the public in two. Arguments in favor of the
fee centre on the license fee as a necessity for a collective universal education, the process of
cultural formation and the strengthening of our democratic society. Critics cite the system as being
outdated and creating an unfair situation in regard to the market interests of commercial competitors
in the media field. Other opposing arguments to the license fee state it as being unfair for the low
income groups in society. Proponents of such an argument call for changes in the license system
such as a subscription-based system or a separate media tax collected though the income tax system
that we already have. The discourses surrounding such arguments are also analyzed in this thesis.
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1. Indledning
Licens er noget… Vi giver til DR-cheferne. Nej, vi giver det til hinandens heste! Eller også giver vi
det til de gamle. Ja, det velkendte budskab om, at licens er noget, vi giver til hinanden har været
genstand for mange kreative nyfortolkninger. Disse ordspil er kun blevet mere og mere finurlige i
takt med, at skandalesager om budgetoverskridelser, taxakørsel og hestetransport betalt af
licensmidlerne dukker op til overfladen. Men debatten om licensen er langt mere nuanceret og
handler om meget mere end blot skandalesagerne.
Ifølge en rapport fra Kulturministeriet var der i 2013 229.000 sortseere i Danmark, personer der
således ikke betalte licens, selvom de var licenspligtige (Kulturministeriet, 2014, s. 27). Der
foreligger ikke nyere opgørelser over antallet af sortseere, men ifølge DR, så er antallet af
husstande, der ikke betaler licens steget de seneste år (Madsen, 2017b). Både i offentligheden og
blandt politikerne skaber spørgsmålet om public service og licensbetalingen jævnligt en heftig
debat. Så noget kunne tyde på, at denne udvikling ikke på vej til at vende lige foreløbig. Særlig
blandt de unge, der er den næste generation af licensbetalere, er der væsentlige udfordringer, som
skal tages alvorligt, hvis licenssystemet skal følge med udviklingen. Den digitale udvikling, den
øgede konkurrence fra andre medietilbud og mediekonvergensen gør nemlig, at medievanerne er
ændrede og generationskløften bliver større (Kulturministeriet, 2016a). Det betyder også, at DR
skal favne bredere for at producere indhold, der er relevant for hele den danske befolkning.
Men debatten om licensen er ofte todelt. På den ene side står argumenterne om, at licenssystemet er
forældet, skaber en konkurrenceforvridende situation og er uretfærdigt opbygget. På den anden side
svares der igen med argumenter om, at licensen muliggør produktion af indhold, der er sagligt,
objektivt og fri af økonomiske og politiske særinteresser. Dette bliver i debatten fremhævet som en
afgørende faktor for vores kulturelle dannelse og samlingskraften i vores danske samfund. På begge
sider er både teknologiske, politiske og ideologiske vinkler, alle med til at sætte legitimiteten af
licensen til debat. Ligesom også fremtiden for licensen går en interessant tid i møde.
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Det er ud fra dette spændingsfelt, at jeg har fundet det interessant at undersøge, hvad det er for
nogle diskurser, der skabes om licensen både fra befolkningens og fra DR’s side. I forlængelse
heraf diskuteres også mulighederne og udfordringerne for legitimeringen af licensens i fremtiden.
Jeg har derfor udformet følgende problemformulering, der således udgør dette speciales
undersøgelsesfelt:

1.1 Problemformulering
Hvilke diskurser er herskende i forhold til licens blandt målgruppen? Og hvordan legitimerer
og kommunikerer DR licensen i en tid præget af mediekonvergens og digital udvikling?

1.2 Arbejdsspørgsmål
Til at besvare problemformuleringen har jeg udarbejdet en række arbejdsspørgsmål, som undervejs
i specialet er med til at understøtte besvarelsen af den overordnede problemformulering:
-

Hvordan kommunikerer DR om licens?

-

Hvilke diskurser er herskende i DR’s kampagner?

-

Hvordan bliver kommunikationen om licens opfattet blandt målgruppen?

-

Hvordan italesætter målgruppen deres opfattelse af licens?

-

Hvad er det ved licensen, som bliver italesat særlig negativt?

-

Hvad ville gøre målgruppen mere positivt stemt overfor licensbetaling i fremtiden?

-

Hvad er det ved licens og public service, som bliver italesat som værende særlig positivt?

1.3 Målgruppedefinition
Denne målgruppedefinition har til hensigt at klarlægge, hvilken målgruppe DR gennem deres
kampagnearbejde ønsker at ramme, samt hvilken målgruppe jeg i dette speciale har defineret
(Sepstrup & Øe, 2010, s. 2016).
DR målretter deres licenskampagner mod de 270.000 husstande (Kulturministeriet, 2014; Madsen,
2017b), der ikke er tilmeldt licensen i forsøget på at påvirke dem til at betale licens. Yderligere
estimerer DR Licens, at ca. halvdelen af alle sortseere i Danmark er mellem 20-30 år (DR, 2003).
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Louise Adler, der er kommunikationskonsulent i DR Licens, fortæller hertil, at det altid har været
de unge, der er svære at få fat i (Bilag 5, l. 71).
I 2014 viste en Gallup-undersøgelse desuden, at 45 % af de unge mellem 18-35 år ville fravælge
DR, hvis de således også kunne blive fritaget for at betale licens (Lindberg & Dannemand, 2014).
Louise Adler specificerer yderligere deres målgruppe af ikke-betalere til typisk at være unge mænd
i storbyen, der er under 30 år (Bilag 5, l. 66-67).
Det har derfor været vigtigt for mine undersøgelser også at have den unge andel af befolkningen
repræsenteret samt at rekruttere personer fra Københavnsområdet. Jeg har dog valgt at udvide
målgruppen for dette speciale til både at gælde mænd og kvinder i alderen 21-49 år. Jeg har
desuden valgt at inddrage personer, der er glade for licensen i mine analyser af diskurserne om
licens. Dette er gjort dels fordi, jeg gerne vil undersøge diskurserne blandt en større andel af
befolkningen, og fordi diskurserne om licens er prægede af italesættelser fra både mænd og kvinder
samt fra fortalere og modstandere af licensen. Og dels fordi den digitale udvikling for alvor får fat i
en bredere andel af befolkningen end tidligere, hvilket skaber nye variable, der er værd at inddrage i
betragtningerne. Med disse udviklingstendenser in mente, vil mit speciale bidrage til en bredere
funderet undersøgelse af diskurserne om licensbetaling, end hvis fokus udelukkende havde været på
de helt unge. Jeg mener ikke at vi, med den udvikling der er i gang, kan nøjes med at se på, hvad de
unge mener om licens. Særligt hvis vi også ønsker at diskutere fremtiden for public service og
licensbetaling, så er et bredere grundlag nødvendigt. Mine undersøgelser af diskurserne om licens,
med udgangspunkt i en bredere andel af befolkningen, vil således give et mere nuanceret billede af
problematikken og den udvikling, vi oplever indenfor licens og public service.

1.4 Begrebsafklaring
I dette afsnit vil væsentlige begreber i relation til specialets emne blive uddybet. I dette afsnit vil jeg
derfor først klarlægge og uddybe, hvad der forstås ved begreberne public service og licens. Dernæst
vil jeg kort forklare, hvad mediestøtte er.
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1.4.1

Hvad er public service?

I Danmark findes der i loven om radio- og fjernsynsvirksomhed bestemmelser på både public
service- og licensområdet (Retsinformation, 2014a). Og i denne lov er der nedskrevet en formel
definition på, hvad public service vil sige, og i §10 står der følgende om public service-forpligtelser:
Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den
danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling,
oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet,
alsidighed og mangfoldighed. (…) Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til
væsentlig samfundsinformation og debat (Retsinformation, 2014, §10).
Ud fra denne ovenstående definition har både DR, TV 2 Danmark A/S, TV 2’s regioner og
Radio24syv indgået individuelle aftaler med kulturministeren om at drive public servicevirksomhed (Kulturministeriet, 2017a).
TV 2 startede som et alternativ til DR og var en selvejende institution, indtil de i 2003 blev til
aktieselskabet TV 2 Danmark A/S og dermed blev 100 % statsejet (Kulturministeriet, 2017b). TV 2
Danmark A/S er forpligtet til at drive public service-virksomhed på deres hovedkanal TV 2, men
ikke på deres nichekanaler (Kulturministeriet, 2017b). Siden 2004 har TV 2 Danmark A/S ikke
modtaget licensmidler, og virksomheden er dermed udelukkende finansieret af reklameindtægter og
indtægter fra deres nichekanaler. Fra 2012 har TV 2 Danmark A/S også kunnet opkræve betaling
via en abonnementsordning for TV 2 (Kulturministeriet, 2017b). De otte forskellige TV 2-regioner
modtager dog licens ligesom DR og Radio24syv.

1.4.2

Hvad er licens?

I forbindelse med loven om radio- og fjernsynsvirksomhed er der udformet en bekendtgørelse om
medielicens (Retsinformation, 2014b). I denne bekendtgørelse findes en uddybelse af licens og
formalia herom såsom; licensens størrelse, betalingspligt og –frister, dækning, nedsættelser,
fritagelser osv. (Retsinformation, 2014b). Her står blandt andet, at der skal betales licens: ”for
apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til
almenheden”, samt at det er DR Licens, der står for at opkræve medielicensen (Retsinformation,
2014b, §1). Alle over 18 år, som har enten et tv, en mobiltelefon, tablet eller computer, der kan gå
7

på nettet eller modtage radiobølger, skal betale licens. Herunder er det specificeret, at man betaler
licens pr. husstand. Det dækker i denne forbindelse ægtepar og samlevere i ægteskabslignende
forhold samt for hjemmeboende børn på samme folkeregisteradresse (Retsinformation, 2014b, §5).
Bor man derimod på kollegie, i bofællesskaber, kollektiver, ældre- og handicapegnede boliger eller
lignende, så skal man betale selvstændig licens for hver person over 18 år, der har et licenspligtigt
apparat (Retsinformation, 2014b, §5).
Der findes dog enkelte undtagelser. Konsuler og diplomater, der ikke er danske statsborgere, samt
blinde og stærkt svagtseende er eksempelvis ikke forpligtede til at betale licens (Retsinformation,
2014b, §8-12). Som pensionist er det muligt at søge om nedsættelse af licensen (Retsinformation,
2014b, §10). Der findes ikke nedsættelser eller fritagelsesmuligheder for personer på andre typer af
overførselsindkomster herunder SU, kontanthjælp, dagpenge og lignende. Ligesom personer med
andre handikap end blinde, såsom eksempelvis døve eller hørehæmmede heller ikke kan søge om
fritagelse eller nedsættelse af licensen.
Licensen er i 2017 fastsat til at være 207,67 kr. om måneden, hvilket svarer til 2.492 kr. pr. år, og
licensen kan betales månedligt eller halvårligt (DR, 2015a). Prisen på licensen reguleres en gang
om året (DR, 2014). Licensen er inklusiv moms, hvilket vil sige, at DR får den største andel af
licensmidlerne, hvorefter momsen udgør den næststørste andel. Den mere præcise fordeling af
licensmidlerne ser således ud: DR modtager 67 %, 20 % går til staten i form af moms, 9 % går til
TV 2-regionerne, 2 % går til Radio24syv og 1 % går til lokalradio og –tv (DR, 2016). Den sidste
procent går til filmstøtteordninger, en filmskole og en public service pulje som virksomheder, der
ikke i forvejen modtager licens, har mulighed for at søge, hvis de ønsker at lave for eksempel dansk
tv-drama eller dokumentarprogrammer (DR, 2016).
Ifølge loven om radio- og fjernsynsvirksomhed, så må DR Licens kontakte husstande pr. telefon
eller ved husstandsbesøg (Retsinformation, 2014a, §69b), og undlader man at betale licens, så kan
det ifølge §93 straffes med bøde (Retsinformation, 2014a, §93).
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1.4.3

Hvad er mediestøtte?

Mediestøtte er Kulturministeriets tilskudsordning til de trykte og skrevne internetbaserede
nyhedsmedier (Slots- og Kulturstyrelsen, 2016a). Formålet er ifølge Slots- og Kulturstyrelsen: ”at
fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med
henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat” (Slots- og Kulturstyrelsen,
2016a). Helt konkret dækker mediestøtteordningen over følgende fire punkter, som er taget fra
Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside (2016a):
- Redaktionel produktionsstøtte; der er tilskud til produktion af redaktionelt indhold.
- Overgangspuljen for produktionsstøtte; der yder tilskud til medier, der tidligere har
modtaget distributionstilskud fra Dagblads- eller Ugeavispuljen.
- Innovationspuljen; der yder projekttilskud til etablering af nye medier og til udvikling af
eksisterende medier.
- Saneringsstøtte; der ydes til nyhedsmedier, der er kommet i likviditetsvanskeligheder og er
umiddelbart lukningstruet.
Kulturministeren har nedsat et Medienævn, der består af syv medlemmer, der alle har mediefaglig
ekspertise (Slots- og Kulturstyrelsen, 2016c). Det er Medienævnets opgave at behandle ansøgninger
og beslutte, hvem der skal tildeles mediestøtte (Slots- og Kulturstyrelsen, 2016b).

1.5 Kort mediehistorisk overblik
For at anskueliggøre den udvikling DR har gennemgået, har jeg valgt opridse nogle af de mest
markante mediehistoriske hændelser, da dette bidrager til forståelsen af DR som institution samt
den udvikling, de har gennemgået.
I 1926 blev Statsradiofonien oprettet og grundstenen for den nuværende licensbetaling blev dannet
(Carstensen et al., 2007, s.133). Den næste store milepæl skete i 1951, hvor de første danske tvudsendelser blev produceret af DR. I 1959 ændrer Statsradiofonien navn til DR (DR, 2013a). Det er
dog især i 1980’erne, at der sker væsentlige udviklinger, som påvirker DR’s virke. I 1983 blev der
gjort op med DR’s daværende monopolsituation igennem forsøgsordninger med nærradio og lokal9

tv, og i 1988 etableres TV 2 (Søndergaard, 1994, s. 65). Det er altså i 1980’erne, at der bliver gjort
op med tanken om DR som eneste tv-aktør, hvilket bliver startskuddet til det dynamiske tv-område,
som vi kender i dag. Dette bidrager DR også selv til i 1996, hvor DR Online skabes (det nuværende
dr.dk), og samtidig åbnes også DR2 (DR, 2013b).
Licensens inddeling i de tre forskellige betalingskategorier: radiolicens, sort/hvid-tv licens og farvetv licens overgik i 2007 til to kategorier: radiolicens og medielicens (DR, n.d.). For at imødekomme
den øgede mediekonvergens blev ordningen yderligere modificeret i 2014, hvor radiolicensen blev
afskaffet og licensordningen, som vi kender den i dag med medielicensen, blev dannet (DR, n.d.).
Den stigende konkurrence og de mange nye måder at se tv på gennem streaming- og ondemandtjenesterne blev for alvor skudt i gang i 2012, hvor både Netflix (Pinholt & Nielsen, 2012)
og HBO kommer til Danmark (Lohse, 2012).
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2. Overordnet kapitelgennemgang
Kapitel 1: Her introduceres emnet for dette speciales undersøgelsesramme. Ligesom også
problemformuleringen fastlægges og arbejdsspørgsmålene, der støtter op om den overordnede
problemformulering, bliver introduceret. Målgruppedefinitionen, begrebsafklaringen og det korte
mediehistoriske overblik er ligeledes afsnit, der introducerer og rammesætter dette speciales
undersøgelsesfelt.
Kapitel 2: Giver et overblik over den struktur, der er i specialet, for at gøre specialet læsevenligt og
overskueliggøre opbygningen.
Kapitel 3: Her bliver det forskningsfelt, som dette speciale indskriver sig i diskuteret. Der er her
fokus på forskningen indenfor public service og licens samt diskursanalyse.
Kapitel 4: Specialets teoretiske grundlag vil i dette kapitel blive redegjort og diskuteret. Norman
Fairclough, Pierre Bourdieu og Anthony Giddens’ teorier redegøres og diskuteres i relation til
anvendelsen af disse teorier i de videre analyser af empirien.
Kapitel 5: I dette kapitel vil hermeneutikken og socialkonstruktivismen, der er dette speciales
videnskabsteoretiske ramme, uddybes.
Kapitel 6: De metodiske til- og fravalg, der er truffet for at kunne besvare specialets overordnede
problemformulering, vil blive diskuteret i dette kapitel. De metodiske overvejelser i forbindelse
med den forundersøgelse, jeg har udformet, indlede dette kapitel. Dernæst præsenteres den empiri,
som bliver analyseret i specialet, og herefter følger den empiriske og analytiske metode. Slutteligt
bliver validiteten og reliabiliteten af afhandlingens analyser og resultater diskuteret.
Kapitel 7: Resultaterne fra forundersøgelsen præsenteres kort.
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Kapitel 8: Dette kapitel indeholder to dele. Første del analyserer; hvordan DR legitimerer og
kommunikerer om licensen og anden del analyserer; hvilke diskurser der er herskende i forhold til
licens blandt målgruppen. De to dele analysereres begge ud fra Faircloughs tredimensionelle
analysemodel. Ligesom også Bourdieu og Giddens’ sociologiske og samfundsteoretiske
perspektiver anvendes til analysen af, hvilke diskursordener der udtrykkes fra både DR’s og
målgruppens side.
Kapitel 9: Indeholder specialets diskussion. Her samles resultaterne fra de to analysedele i en
diskussion af fremtiden for licensen. Det diskuteres i den forbindelse, hvilke kommunikative tiltag,
der kan øge licensens legitimitet i fremtiden og hvilke udfordringer, der ikke kan løses med
kommunikation.
Kapitel 10: I konklusionskapitlet fremlægges specialets resultater, og den overordnede
problemformulering besvares.
Kapitel 11: Indeholder en liste over specialets anvendte litteratur.
Kapitel 12: Viser en oversigt over de bilag, der er vedlagt dette speciale.
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3. Specialets placering i fagfeltet
“A researcher cannot perform significant research without first understanding the literature in the
field” (Boote & Beile i Randolph, 2009, s. 1). Det er altså nødvendigt for mig som forsker at
undersøge og forstå det fagfelt, som mit speciale bliver en del af. Dels for at være bevidst om den
allerede eksisterende forskning og dels for at klarlægge, på hvilke punkter mit speciale kan bidrage
med ny og anderledes forskning indenfor feltet.
Forskning indenfor public service, licensbetaling og diskursanalyse er et felt, der er blevet forsket
meget i. Både igennem en længere årrække men også i de aktuelle debatter og i nyere forskning, er
disse emner ofte omdrejningspunktet. Derfor indskriver dette speciale sig i et allerede eksisterende
forskningsfelt, og dette kapitel er derfor udformet for at give et indblik i denne forskningstradition.
Herunder vil jeg uddybe, på hvilke punkter dette speciale adskiller sig fra den tidligere forskning
samt, hvorledes resultaterne i dette speciale kan bidrage med ny viden til dette område. For at gøre
dette kapitel overskueligt, og fordi den tidligere forskning indenfor dette fagfelt er af ganske
betragtelig mængde, så vil jeg opdele dette kapitel i 2 underoverskrifter: Public service og licens
samt diskursanalyse.

3.1 Public service og licens
Dette afsnit har fokus på den danske forskning idenfor public service og licens, fordi det er dette
fagfelt, specialet indskriver sig i. Kulturministeriet besluttede allerede tilbage i år 2000, i
forbindelse med medieforligsaftalen for 2001-2004, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der
havde til opgave at undersøge og overveje, hvordan den fremtidige finansiering af DR og TV 2regionerne skulle være (Kulturministeriet, 2004a). Arbejdsgruppen bestod af forskellige
brancherelevante repræsentanter fra blandt andet Københavns Kommune, Kultur-, Finans- og
Socialministeriet, DR og Tv 2/Fyn. Disse undersøgelser fortsatte ved regeringsskiftet i 2001, og i
2004 udgav arbejdsgruppen rapporten ”Licens eller skat”, der undersøgte flere forskellige
finansieringsmodeller (Kulturministeriet, 2004b). Så allerede kort efter årtusindskiftet var man fra
Kulturministeriets side ude og undersøge fordele og ulemper ved bevarelse af licenssystemet samt
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alternative finansieringsmodeller. I rapporten fra 2004 er særligt tre modeller grundlaget for
arbejdsgruppens konklusioner:
1. ”En ændring af det eksisterende licensregelsæt, således at der tages højde for
konvergensudviklingen og det samtidigt forenkles. Licenspligten udvides således til bl.a.
pc’er der kan modtage radio og/eller tv
2. En grundlæggende ændring af licenskonceptet, således at licensen fungerer som en
obligatorisk licens/public service afgift på husstandsniveau
3. Overgang til finanslovsfinansiering” (Kulturministeriet, 2004b, s. 41).
Efter ovenstående anbefalinger blev der i 2007 foretaget en ændring, der svarer til model 1 i det
ovenstående. Fra 2007 er licenspligten gældende for husstande, der er i besiddelse af apparater, der
kan modtage radiobølger eller gå på internettet (DR, 2015b). Derudover gøres det klart i rapporten,
at de tre vigtigste public service-opgaver består i, at institutionerne skal være uafhængige af
økonomiske og politiske særinteresser, have et alsidigt og mangfoldigt programudbud af høj
kvalitet samt være tilgængelig for hele befolkningen (Kulturministeriet, 2004b, s. 5). Hertil holdes
det for øje, hvorledes en ændring i finansieringsmodellen vil påvirke deres mulighed for at opfylde
de tre overordnede forpligtelser indenfor public service rammen. Denne del af forskningsfeltet er
også en vigtig del af dette speciale, da alternativer til den nuværende finansieringsmodel bliver
foreslået og diskuteret ikke bare i den offentlige debat, men også i både mit spørgeskema samt fra
DR og fokusgruppedeltagernes side. Det bliver ligeledes i rapporten gjort klart, at erfaringer fra
udlandet i forhold til de alternative finansieringsmodeller også skal inddrages i overvejelserne,
hvilket vil være en del af dette speciales diskussion (Kulturministeriet, 2004b). Denne del af
forskningen bidrager til den overordnede ramme for dette speciale, der omhandler licensens
legitimering i en foranderlig medieverden, hvor den digitale udvikling er i højsæde.
I 2014 blev der udgivet endnu en rapport fra en ny sammensætning af deltagere i arbejdsgruppen,
der er nedsat af Kulturministeriet. Her er der særligt fire finansieringsmodeller, der diskuteres:
1. ”Fortsat licensfinansiering, men overgang til en frameldemodel
2. Finansiering via en obligatorisk, apparatuafhængig ”husstandslicens”
3. Finansiering ved bevilling på de årlige finanslove
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4. Finansiering via en særlig medieskat” (Kulturministeriet, 2014, s. 14).
Her er punkt 2 meget lig med det, der i rapporten fra 2004 også var forslag nummer 2. Der er
nemlig her diskuteret om alle husstande, uanset om de har et licenspligtigt apparat eller ej, skal
betale en licens- eller public service-afgift på husstandsniveau. Med dette forslag vil problemet med
sortseerne blive løst. Men en konsekvens ved modellen er, at personer, der ikke har et licenspligtigt
apparat, vil komme til at betale for noget, som de ikke benytter sig af. Der argumenteres herunder
for, at denne model er lidt ligesom ved finanslovsfinansieringen. Her dækker indkomstskatterne
også over ydelser, som ikke alle benytter – eksempelvis bruger kun 39 procent af befolkningen
årligt folkebibliotekerne (Kulturministeriet, 2004b, s. 45). Med denne finansieringsform bliver
argumentet om brugerbetaling for et produkt eller en service, som du har mulighed for at benytte,
ikke validt og licensen bliver således i højere grad både i 2004 og 2014 rapporterne karakteriseret
som en afgift. I rapporten fra 2004 bliver dette argument fremsat i den forbindelse:
(…) alle mennesker (…) har indirekte glæde af, at der eksisterer et public service
mediesystem, som ”oplyser” befolkningen og skaber en fælles national (og regional)
referenceramme. Dertil kommer, at DR og TV 2-regionerne både fungerer som demokratiets
vogtere og er dannende og kulturbærende institutioner for alle danskere (Kulturministeriet,
2004b, s. 45).
Dette argument og også de andre finansieringsmodeller er relevante for dette speciale, da
legitimeringen af og debatterne om licensfinansieringen kredser om de samme punkter. Jeg spørger
derfor også informanterne om deres holdning til public service som fællesskabsfordrende service og
de forskellige finansieringsmodellers styrker og svagheder. Helt konkret består en af øvelserne i
fokusgrupperne af, at de forskellige finansieringsmodeller præsenteres for deltagerne, hvorefter
deltagerne skal rangere og diskutere i fællesskab, hvilke finansieringsmodeller der ville være de
mest optimale i fremtiden. Det er hertil interessant, hvordan deltagerne italesætter licensen og
legitimeringen heraf samt, hvordan de mener, den ideelle konstellation kunne se ud i fremtiden.
Disse emner er ligeledes omdrejningspunktet for specialets diskussion.
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Den nyeste rapport fra Kulturministeriet om public service og licensbetaling er udgivet i november
2016 (Kulturministeriet, 2016a). Rapporten ”Public service - de næste 10 år” har ligesom de andre
tidligere rapporter diskuteret styrker og svagheder ved forskellige udvalgte modeller for fremtidens
licens- og public service-konstellation (Kulturministeriet, 2016a). Der hvor denne rapport adskiller
sig fra de andre er, at 2016-rapporten i højere grad også undersøger medieudviklingen,
medieforbrug og –vaner samt udfordringen mellem de forskellige generationers ønsker og behov.
Det er altså ikke udelukkende, som det er tilfældet i de andre to rapporter, hovedformålet at
undersøge finansieringsmodellerne. Der opstilles 5 grundscenarier for, hvordan public servicemodellen kunne se ud i fremtiden (Kulturministeriet, 2016a, s. 72). De 5 grundscenarier spænder
bredt fra, at al public service-virksomhed nedlægges og overlades til markedet i den ene ende af
skalaen til, at al public service-virksomhed samles i DR i den anden ende af skalaen, og så er der
også andre mulige scenarier dér imellem, som er mindre kontroversielle eller blandingsformer af
flere muligheder (Kulturministeriet, 2016a, s. 70). Rapportens scenarier og argumenterne for og
imod disse fremtidige konstellationer er interessante for dette speciale, da diskurserne om licensen i
min empiri også italesætter, hvordan fremtidens public service kunne se ud. Det er også et
omdrejningspunkt, hvordan medieudviklingen har skabt en helt anden situation og dermed også et
andet legitimeringsgrundlag, end da licensbetalingen opstod i 1926.
Der hvor mit speciale i relation til ovenstående adskiller sig og kan bidrage med nye vinkler og
perspektiver til forskningsfeltet er, at Kulturministeriets rapporter udelukkende er fokuserede på, at
det er eksperternes egen teoretiske viden og forforståelser, der er i højsæde. De har ikke udført
fokusgrupper, observations- eller feltstudier, enkeltmandsinterview, spørgeskemaundersøgelser
eller anden form for empiriske undersøgelser, der kunne have bidraget med ny og mere nuanceret
viden om emnet. De har dog afholdt enkelte temadage og debatmøder, hvor den nedsatte
arbejdsgruppe debatterer forskellige emner i relation til rapporterne, foran andre medieeksperter,
højtstående repræsentanter fra mediebranchen og politikere (Kulturministeriet, n.d.). Men de har
ikke lagt vægt på, hvad den almene og brede befolkning har at sige til emnet, hvilket det dog lader
til, at den nye kulturminister, Mette Bock vil forsøge at ændre på. Kulturministeren har udtalt, at
hun vil lancere en ny digital debatplatform, hvor borgerne kan komme med deres input, og der vil
også være flere offentlige debatmøder, der desuden livestreames (Madsen, 2017a). Mette Bock
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udtaler i denne forbindelse: ”Jeg vil gerne invitere til en åben offentlig samtale, så vi undgår, at
beslutningen om fremtidens danske medieindhold udelukkende bliver et mellemværende mellem
branchen og politikere” (Bock i Madsen, 2017a). Det er netop denne del, som jeg mener, at dette
speciale kan bidrage til samt føje noget nyt til forskningen. Diskurserne om licens og public service
er et felt, der berører en ganske betydelig del af befolkningen, og derfor er det også naturligt, at den
almene befolkning bliver hørt og dermed også bliver en del af undersøgelsesfeltet.
Men det er ikke kun Kulturministeriet, der med deres rapporter bidrager til forskningsfeltet.
Medieforskeren Henrik Søndergaards bog ”DR i tv-konkurrencens tidsalder” er også væsentlig at
fremhæve (Søndergaard, 1994). På trods af at bogen er fra 1994 og dermed har 23 år på bagen, så er
det interessant, at forskningen indenfor feltet og flere af vinklerne stadig den dag i dag er relevante.
Det som denne bog undersøger er, hvordan monopolbruddet i 1980’erne skaber ikke blot et andet
udgangspunkt end den oprindelige konstellation, men også en helt anden konkurrencesituation for
DR (Søndergaard, 1994). En forandring som DR må tilpasse sig, og hvor debatten om public
service institutionernes berettigelse i den nye medievirkelighed for alvor tager fart (Søndergaard,
1994, s. 69). En debat der kun er blevet forstærket med årene i takt med, at udviklingen har føjet
nye mediestrukturer og –muligheder med sig, særligt anført af udbredelsen af internettet,
fremkomsten af de kommercielle tv-kanaler og ikke mindst af on demand- og streamingtjenesterne.
I forlængelse heraf opstår også legitimitetsproblematikken, som jeg også i dette speciale
undersøger. I Søndergaards bog beskriver han, hvordan princippet om public service både består af
rettigheder og pligter (Søndergaard, 1994, s. 79). Rettighederne kommer blandt andet til udtryk ved
de særlige privilegier som public service-institutionerne har – eksempelvis licensopkrævningen og
retten til selvstændighed. Dette legitimeres således af forpligtigelserne og kravet om alsidighed,
kvalitet, saglighed og objektivitet (Søndergaard, 1994, s. 79). Søndergaard udtaler i den forbindelse:
Det er blevet stadig vanskeligere at legitimere privilegierne, ikke blot i forhold til seerne, men
også overfor myndighederne, både fordi public service-institutionerne i en
konkurrencesituation har svært ved at leve op til de krav, der stilles til dem, og fordi
privilegierne udhules (Søndergaard, 1994, s. 79).
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Denne legitimitetsproblematik og de ændringer og nye udfordringer, der skabes for public service
medierne særligt efter monopolbruddet, men også ind i det nye årtusind behandles også i bogen
”DR og TV2 – i folkets tjeneste?” (Carstensen et al., 2007). Bogen er blevet til på baggrund af
forskningsprojektet ”Dansk public service på journalistikkens betingelser: Udviklinger, dilemmaer,
visioner”, hvor forskere og lærere fra Aarhus Universitets institutter for Statskundskab og
Informations- og Medievidenskab og Danmarks Journalisthøjskole bidrager med en masse
forskellige underprojekter indenfor det overordnede fokusområde (Carstensen et al., 2007, s. 7). I
bogen undersøges, i hvilket omfang DR og TV 2 lever op til deres public service forpligtigelser
særligt på nyheds- og aktualitetsområdet. Det gør de ved at fokusere på, hvordan public service
bliver opfattet, og hvordan fremtiden for public service ser ud (Carstensen et al., 2007, s. 10-11). I
dette speciale undersøges, hvilke diskurser der skabes om licensen og i mindre grad, hvorvidt
institutionerne lever op til deres public service forpligtigelser eller ej. Sidstnævnte er naturligvis en
del af rammesætningen for diskurserne, men ikke hovedfokus. Ud over dette er der sket ændringer i
medieteknologien og –udbuddet siden bogens udgivelse, hvilket dette speciale også inddrager i
analyserne og dermed bidrager til forskningsfeltet med nye perspektiver og konklusioner.
Forskningsprojektet ”Nye udfordringer for gamle medier – Skandinavisk public service i det 21.
århundrede” fra 2009 af Anker B. Lund, Lars Nord og Johann Roppen er også værd at fremhæve
(Lund et al., 2009). Denne publikation er et komparativt studie af dansk, svensk og norsk public
service kombineret med et historisk blik på udviklingen indenfor public service, der strækker sig fra
1996-2009 (Lund et al., 2009). Dette speciale adskiller sig fra Lund, Nord og Roppens
forskningsprojekt (2009) ved ikke at være et komparativt studie af flere landes public service
konstellationer, hvor alle landene vægter lige højt. Specialet er afgrænset til udelukkende fokusere
på diskurserne om licens i et dansk perspektiv. De andre landes public service konstellation
fungerer i højere grad i dette speciale som inspirationskilde til, hvordan andre lande har løst eller
forsøger at løse legitimitetsproblematikken. Ligesom flere af de mulige finansieringsmodeller, som
deltagerne i mine fokusgrupper bliver præsenteret for, er modeller som også er blevet
implementeret eller diskuteret i andre lande med public service-institutioner.
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En del af den nyere forskning indenfor public service og licensbetaling har et mediepolitisk sigte.
Det er rapporten ”Mediereform for at sikre konkurrence og mangfoldighed i det danske
mediebillede”, der blev udgivet den 27. januar 2017 fra tænketanken CEPOS, et godt eksempel på
(CEPOS, 2017). CEPOS beskriver dem selv som værende en uafhængig borgerlig-liberal
tænketank, der blandt andet arbejder for mindre statslig indblanding i borgernes liv: ”Hvor
borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og
politisk styrede, offentlige institutioner” (CEPOS, n.d.). Med disse visioner ridset op på deres
hjemmeside, så er rapporten, ikke overraskende, kritisk overfor de statsstøttede medieinstitutioner
og er af den overbevisning, at der skabes en konkurrenceforvridende situation, hvor de private
medieaktører bliver svækket (CEPOS, 2017, s. 65). CEPOS foreslår en mediereform, hvor
eksempelvis følgende forslag bliver opridset:
-

TV2 og ikke-essentielle dele af DR bør privatiseres – TV2s regioner nedlægges

-

Licensen bør være lavere og kun være for brugere af DR

-

Public service-puljer etc. bør finansieres over finansloven

-

Indførelse af en ”medievoucher” - Dette princip anvendes f.eks. på filmområdet, hvor
filmproducenter kan ansøge om støtte til produktioner, som lever op til bestemte krav

-

DR’s forretningsområde bør begrænses – DR’s finansiering er uforenelig med, at DR
trænger ind på nye markeder i konkurrence med private virksomheder som eksempelvis at
drive netavis. DR’s virksomhed bør begrænses til traditionel radio- og tv-virksomhed
(CEPOS, 2017, s. 65-67).

Disse ovenstående punkter bidrager således til de mediepolitiske debatter på området og leverer
også samtidig et indspark i forskningsfeltet om, hvordan fremtiden for public service og
licensbetalig ser ud.
Med ovenstående in mente så er forskningen med andre ord både politisk, teknologisk, historisk,
samfundsrelevant og ikke mindst – aktuel. Der opstår indenfor et sådant forskningsfelt hurtigt nye
vinkler og aspekter, som føjer noget nyt til eller peger i en anden retning, og dette speciale
indskriver sig således i både et bredt og voksende forskningsfelt. Man kan sige, at selvom der på
papiret måske ikke er gået så mange år siden monopolbruddet i 80’erne, så er udviklingen gået
enormt hurtigt og forstætter i et hastigt tempo.
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3.2 Diskursanalyse
Diskursanalyse er en ganske bred forskningstradition, hvor flere forskellige teoretikere bidrager
med forskellige tilgange til det at bedrive diskursanalytiske studier. Dette afsnit vil derfor placere
specialet i den diskursanalytiske forskningstradition, og det mere specifikke teoretiske grundlag vil
blive gennemgået i det efterfølgende kapitel.
Emnet om public service og licens er også tidligere blevet undersøgt ud fra en diskursanalytisk
tilgang. Håkon Larsen har eksempelvis forsket i public service broadcasting i Sverige og Norge (på
norsk: allmennkringkasting), med en diskursanalytisk tilgang. Larsens ph.d.-afhandling
”Legitimering av allmennkringkasting i Norge og Sverige” har ligesom dette speciale også fokus på
debatten om public service-mediernes fremtidige rolle i samfundet og legitimeringen af public
service-medierne generelt (Larsen, 2010). I dette speciale undersøger jeg også, hvilke diskurser og
legitimeringsargumenter, DR italesætter, men jeg har dertil også målgruppens italesættelser i
højsæde. Da licensbetaling netop er et emne, der er relevant for rigtig mange danskere, har mange
også en holdning til emnet. Det er min overbevisning, at diskurserne både fra DR’s og
befolkningens side er med til at forme og påvirke hinanden i en gensidig forhandling. Derfor mener
jeg, at mit speciale kan bidrage med en ekstra vinkel, som Larsen ikke får med i sin afhandling, da
han udelukkende undersøger legitimeringen af public service fra politikernes og public serviceinstitutionernes side.
Diskursbegrebet dækker over mange forskellige tilgange indenfor den overordnede
diskursteoretiske ramme. Hensigten med denne del af afsnittet er således at give et indblik i den
diskursanalytiske genre, som dette speciale indskriver sig i. Det er således ikke en udtømmende,
detaljeret og komplet redegørelse for alle de forskellige diskursanalytiske retninger, teoretikere og
deres dertilhørende individuelle begreber og undersøgelsesområder, men mere en overordnet
rammesætning. I det efterfølgende kapitel vil den kritiske diskursanalyse med udgangspunkt i
Norman Fairclough uddybes og diskuteres med henblik på anvendelse i specialets analyse.
Anne Klara Bom, der er lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, har i sin bog ”Diskursanalytisk
metode” citeret diskurspsykologen Rosalind Gill for at sige, at der findes mindst 57 forskellige
måder at foretage diskursanalyser på (Bom, 2015, s. 7). Så det kan være meget godt at starte ud med
en overordnet ramme for, hvad dét at bedrive diskursanalytiske studier tager udgangspunkt i. I
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Marianne W. Jørgensen og Louise Phillips’ bog ”Diskursanalyse som teori og metode” har de
defineret, at diskursanalyse tager udgangspunkt i: ”at vores måder at tale på ikke afspejler vores
omverden, vores identiteter og sociale relationer neutralt, men spiller en aktiv rolle i at skabe og
forandre dem” (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 9). Det handler altså overordnet om, at diskurser er
med til at skabe virkeligheden og ikke blot at afspejle den. Indenfor denne overordnede ramme har
de mange forskellige diskursteorier naturligvis elementer i deres opfattelser og tilgange, der på
nogle punkter minder om hinanden og på andre punkter er meget forskellige. Nedenfor vil jeg give
et overblik over de mest essentielle forskelle og ligheder ved nogle af de mest centrale tilgange til
diskursanalyse.
En af dem, der har været toneangivende indenfor diskursanalyse, og som var en af dem, der satte
skub i udviklingen af diskursanalytiske teorier og begreber er den franske filosof og idéhistoriker
Michel Foucault (Bom, 2015, s. 8). Foucault definerer diskurs på følgende måde:
We shall call discourse a group of statements in so far as they belong to the same discursive
formation; (…) it is made up of a limited number of statements for which a group of
conditions of existence can be defined (Foucault, 2002, s. 131).
En diskursiv formation er således ifølge Foucault en samling af ytringer, der omhandler det samme
emne, tema eller koncept – på samme måde som enkelte sætninger er en del af en bog (Foucault,
2002, s. 41, 130). Det er desuden essentielt for Foucaults diskursteori, at magt ikke skal opfattes
som noget negativt og undertrykkende, men som et værktøj der holder sammen på de forskellige
praksisser (Bom, 2015, s. 14). Derfor er det også magten, der er interessant at undersøge gennem en
diskursanalyse, fordi magten ifølge Foucault er i alle sociale praksisser og dermed med til at
konstituere og præge diskurserne (Bom, 2015, s. 14). Med denne grundidé om, at magt både er
samlende for de sociale praksisser og også et udtryk for, hvorledes vi rent diskursivt italesætter
vores omverden på bestemte måder, er de politiske teoretikere Ernesto Laclau og Chantal Mouffes
diskursteoretiske tilgang også relevant at inddrage. Laclau og Mouffes diskursteori har nemlig i stil
med Foucaults forståelse af magt også en opfattelse af, at magt ikke er noget man har eller udøver
over nogen, men i højere grad skal opfattes som en produktiv proces, der skaber vores viden,
identitet og sociale relationer (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 49). I den kritiske diskursanalyse, der
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er udviklet af den britiske professor i lingvistik Norman Fairclough, opfattes magtbegrebet på en
lidt anden måde. For Fairclough opfattes diskurserne som værende ideologiske, hvis de er med til at
opretholde de magtrelationer, der er mellem for eksempel forskellige klasser, alliancer, samfund og
grupper (Fairclough, 2008, s. 21). Og magt er for Fairclough kun positiv, hvis den skaber mere lige
magtforhold for ”de svage” og for samfundet generelt (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 76;
Fairclough, 2008, s. 14).
Ud over magtbegrebet er forskellene på diskursteorierne også deres opfattelse af diskursernes rolle i
skabelsen af virkeligheden. Forholdet mellem diskurs som værende konstitueret af eller
konstituerende for det sociale er ligesom magtopfattelsen en central forskel mellem de forskellige
diskursteoretiske tilgange (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 28). Her ser Foucault og Fairclough
diskurserne som værende i et dialektisk forhold, hvor de både er konstitueret og formet af de sociale
strukturer, men også samtidig er med til at konstruere de sociale praksisser (Foucault, 2002, s. 130;
Fairclough, 2008, s. 10). Med denne opfattelse er der altså en skelnen mellem de diskursive og de
ikke-diskursive praksisser og deres indbyrdes dialektiske forhold (Jørgensen & Phillips, 1999, s.
46). I Laclau og Mouffes diskursteori opfattes diskurs udelukkende som konstituerende for de
sociale praksisser, og der skelnes i deres optik ikke mellem de diskursive og ikke-diskursive
praksisser. For dem er alle praksisser således diskursive også institutioner, infrastruktur og økonomi
(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 29). I deres diskursteori opfattes alle sociale praksisser som værende
diskursive, hvilket er et punkt, som adskiller Laclau og Mouffe fra Foucault og Faircloughs
opfattelser af diskursernes rolle i konstitueringen af virkelighed. De forskellige diskursteoretikere
og –teorier har således både forskelle og ligheder på tværs af hinanden indenfor det
diskursanalytiske område. I det efterfølgende kapitel vil det teoretiske grundlag blive uddybet og
diskuteret med henblik på at blive aktiveret i specialets efterfølgende analyse.

24

25

4. Det teoretiske grundlag
I dette kapitel introduceres og diskuteres dette speciales teoretiske grundlag, og de præsenterede
teorier danner således rammen om specialets undersøgelser af diskurserne om licens. Teorierne vil
blive anvendt som en form for værktøjskasse til at analysere speciales empiri for i sidste ende at
kunne besvare specialets problemformulering. Kapitlet vil ikke indeholde en komplet og
udtømmende redegørelse for alle teoretikernes teorier og begreber, da formålet med dette kapitel er
at redegøre og introducere teorierne i relation til dette speciales undersøgelsesfelt. Dette kapitel
diskuterer og klarlægger derfor udelukkende, hvordan disse udvalgte teorier kan bidrage som
redskaber til at analysere empirien. I forlængelse af det foregående kapitel, vil dette kapitel indledes
med Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse, hvorefter Pierre Bourdieus sociologiske aspekter
følger, og kapitlets tredje teoretiker er Anthony Giddens’ samfundsteori om modernitetens
konsekvenser.

4.1 Kritisk diskursanalyse – Fairclough
Dette afsnit vil fokusere på Faircloughs kritiske diskursanalyse og de dele af denne teori, der er
relevant for dette speciales problemformulering. Som jeg introducerede i det forrige kapitel, så er
der ifølge Fairclough fokus på: ”at der er et dialektisk forhold mellem diskurs og sociale strukturer
og mere generelt mellem sociale praksisser og sociale strukturer” (Fairclough, 2008, s. 17). Dette
dialektiske forhold betyder, at diskurserne på den ene side er med til at forme de sociale strukturer
og på den anden side også selv bliver formet af de sociale strukturer. Med dette dialektiske forhold
mellem diskurs og de sociale praksisser, så bliver det klart, at diskurs ifølge Fairclough opfattes
som en praksis, der ikke bare afspejler verden: ”men også giver verden betydning, konstituerer den
og konstruerer den i mening” (Fairclough, 2008, s. 18). Dette er relevant i forhold til dette speciales
undersøgelsesfokus, da jeg ønsker at analysere, hvordan begrebet licens bliver opfattet og
konstrueret blandt befolkningen. Ligesom det også undersøges, hvordan DR gennem
kommunikative tiltag er med til at præge befolkningens bevidsthed og mening om licensbetalingen.
Til dette er der også fokus på, hvorledes diskurserne både former og bliver formet af de sociale
praksisser og den overordnede samfundsudvikling og digitalisering, vi særligt gennem de seneste
10-15 år har oplevet. Derfor er Faircloughs kritiske diskursanalyse et brugbart redskab til analyse af
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det empiriske materiale i dette speciale. De overordnede begreber fra teorien vil blive uddybet her,
og de mere specifikke begreber vil blive aktiveret i analysen, der hvor de er relevante.
4.1.1

Faircloughs tredimensionelle analysemodel

Den tredimensionelle analysemodel er væsentlig for Faircloughs kritiske diskursanalyse. Med
denne analysemodel er det hensigten at kombinere den lingvistiske del af diskursanalyse med den
sociale og politiske tænkning i én samlet analyseramme (Fairclough, 2008, s. 15). Hertil fremhæver
Fairclough, at denne analyseramme er velegnet til forskning af social forandring (Fairclough, 2008,
s. 15). Den sociale forandring er interessant i dette speciale, der netop undersøger, hvordan
holdningen til licens skabes og forandres blandt befolkningen, og hvorledes DR’s retoriske greb
anvendes og ændres i et forsøg på at tilpasse sig målgruppen. Fairclough gør det også klart, at han
anser sprogbrug som en form for social praksis og ikke blot en individuel aktivitet, afspejling eller
reaktion på en bestemt situation (Fairclough, 2008, s. 17). Der er i den forbindelse tre områder, som
diskurser er med til at skabe: sociale identiteter, sociale relationer mellem mennesker og videns- og
betydningssystemer (Fairclough, 2008, s. 18).
Til disse tre effekter som diskurs bidrager til, har Fairclough defineret tre sprog- og
betydningsdimensioner:
1. Identitetsfunktionen, der omhandler de måder, hvorpå sociale identiteter skabes i diskurs
2. Relationsfunktionen, som dækker over hvordan diskursdeltagernes sociale relationer
iscenesættelses og forhandles
3. Den ideationelle funktion, der omhandler hvordan tekster giver betydning til verden, dens
processer, enheder og relationer (Fairclough, 2008, s. 18).
Disse sprog- og betydningsdimensioner er således altid tilstede og interagerer i al diskurs.
Identitets- og relationsfunktionen har Fairclough, med reference til den britiske lingvist Michael
Hallidays terminologi, slået sammen til den interpersonelle funktion (Fairclough, 2008, s. 18).
Ligesom også Hallidays tekstuelle funktion og hans definition af en tekst bliver adapteret af
Fairclough. Definitionen på en tekst dækker således ifølge Halliday og Fairclough både over det
mundtlige og det skriftlige sprog (Fairclough, 2008, s. 26). Denne definition på en tekst er også
adapteret i dette speciales definition af en tekst, da der analyseres både på enkeltmandsinterview,
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fokusgrupper, spørgeskema og licenskampagner – som alle betragtes som tekster i analysen. I
forhold til den tekstuelle funktion, så dækker denne funktion over information, der bliver fremhævet
eller nedtonet, hvilke informationer der bliver taget for givet eller bliver præsenteret som værende
ny information, hvordan temaer og emner bliver udvalgt i teksten, og hvordan tekstens delelementer
kobles sammen med eller relateres til den sociale praksis udenfor teksten (Fairclough, 2008, s. 18).
På trods af at Fairclough mener, at disse sprog- og betydningsdimensioner altid sameksisterer og
interagerer i al diskurs, så mener han også, at man skal se dem som en form for arbejdshypotese og
være bevist om, at nogle af dem kan være mere relevante end andre i forhold til ens
undersøgelsesfokus (Fairclough, 2008, s. 121). Af denne grund anvendes sprogfunktionerne i
forbindelse med de dele af teksterne, hvor de pågældende funktioner er relevante og kan bidrage
som analyseredskab til at besvare specialets problemformulering.
Den tredimensionelle analysemodel består af den tekstuelle dimension, den diskursive praksis og
den sociale praksis. Nedenfor er indsat en figur, der viser denne inddeling, som tilsammen
illustrerer opbygningen og sammenhængen mellem dimensionerne i Faircloughs diskursanalytiske
model.

TEKST
DISKURSIV PRAKSIS
SOCIAL PRAKSIS
Figur 1: Faircloughs tredimensionelle analysemodel (Fairclough, 2008, s. 29).

Selvom der er overlap mellem dimensionerne, og det derfor kan være svært at lave en helt skarp
inddeling, så er den første dimension, tekstanalysen, fokuseret på at beskrive. De to andre
dimensioner, den diskursive og den sociale praksis, er fokuseret på at fortolke (Fairclough, 2008, s.
29). For at give et bedre indblik i hvad de tre forskellige dimensioner dækker over, så vil jeg
introducere disse tre dimensioner, der også er udgangspunktet for strukturen i dette speciales
analyse.
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4.1.1.1 Første dimension: Diskurs som tekst
Den første dimension i modellen er tekstanalysen. Denne del af diskursanalysen er præget af en
lingvistisk tradition, hvor fokus er på den sproglige organisering (Fairclough, 2008, s. 31). Der er
dog en væsentlig forskel på den klassiske lingvistik, som blandt andet Ferdinand de Saussure
repræsenterer og den kritiske diskursanalyse. I den kritiske diskursanalyse opfattes kontraster og
kombinationer i ens ordvalg som værende socialt motiverede på baggrund af vores individuelle
fortolkninger (Fairclough, 2008, s. 31). Hvor Saussure i stedet opfatter betydningsdannelsen og
koblingen mellem genstanden og ordet som værende mere vilkårligt, og at sammenhængen derfor i
stedet bygger på en konvention om, at eksempelvis ordet ”bil” også opfattes som genstanden ”bil”
(Fairclough, 2008, s. 30-31).
Indenfor den tekstuelle dimension har Fairclough defineret fire overskrifter, der organiserer
tekstanalysen; ordvalg, grammatik, kohæsion og tekststruktur (Fairclough, 2008, s. 31). Disse er
niveauinddelte forstået på den måde, at ordvalget er det mest specifikke og tekststruktur er den
bredeste af kategorierne. Hertil forklarer Fairclough, at ordvalget omhandler individuelle ord,
grammatik dækker over sammensætningen af ordene til sætninger, kohæsion behandler
sætningernes forbindelser og tekststruktur er de mere overordnede egenskaber ved teksterne
(Fairclough, 2008, s. 31-32).
4.1.1.2 Anden dimension: Diskursiv praksis
Den anden dimension i Faircloughs analysemodel er den diskursive praksis. Denne dimension har
fokus på produktions-, distributions- og konsumptionsprocesserne mellem forskellige typer af
diskurser (Fairclough, 2008, s. 35). I den diskursive praksis er der altså fokus på, hvor teksten er
produceret, hvilke kontekster teksten konsumeres i, og hvordan teksten distribueres (Fairclough,
2008, s. 35-36). Til analyse af den diskursive praksis har Fairclough formuleret tre aspekter, der kan
bruges til at analysere den diskursive praksis nærmere; udsagnskraft, kohærens og intertekstualitet
(Fairclough, 2008, s. 38-43). Udsagnskraften betegner de handlingskomponenter, der kan
identificeres i en tekst, eksempelvis om der gives en ordre, stilles et spørgsmål, trues, bliver lovet
noget og lignende (Fairclough, 2008, s. 39). Kohærens er den måde, hvorpå forskellige dele af
teksten, eksempelvis sætninger eller sekvenser, knyttes sammen til en meningsfuld samlet tekst
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(Fairclough, 2008, s. 42). Intertekstualitet omhandler de fragmenter, referencer eller skjulte
henvisninger fra andre tekster, som den undersøgte tekst trækker på. Det kan være både eksplicit
markeret eller implicit indlejret i tekstens egenskaber, og intertekstualiteten kan benyttes til at
forholde sig eksempelvis ironisk eller modsigende til en anden tekst (Fairclough, 2008, s. 43).
Ifølge Fairclough er den diskursive praksis således en form for bindeled mellem mikroanalysen i
den tekstuelle dimension og makroanalysen i den sociale praksis. I den diskursive praksis er der et
gensidigt samspil mellem mikroanalysen; der undersøger konkrete sproglige organiseringer, og
hvordan deltagere producerer og fortolker tekster på baggrund af deres medlemsressourcer og
makroanalysen; der har fokus på de diskursordener og ressourcer, der trækkes på for at skabe og
fortolke tekster (Fairclough, 2008, s. 44). Det er altså gensidigheden mellem mikro- og
makroanalyserne der gør, at den diskursive praksis forbinder tekstanalysen med den sociale praksis.
4.1.1.3 Tredje dimension: Social praksis
Den tredje og sidste dimension i modellen er den sociale praksis. I denne dimension er der fokus på
den bredere ramme, som teksten indgår i, og som er med til at præge diskurserne. Eksempelvis kan
der i denne dimension fokuseres på den situationelle kontekst, den institutionelle praksis, den
samfundsmæssige eller kulturelle ramme, som teksten formes af og er med til at forme (Fairclough,
2008, s. 130). Til denne sidste del af den kritiske diskursanalyse fremhæver Fairclough, at man med
fordel kan inddrage og trække på andre sociale teorier til at analysere aspekterne af den sociale
praksis (Fairclough, 2008, s. 93). Med dette menes, at en kobling til andre teorier og metoder kan
være med til at udvikle og rykke ved grænserne for de forskellige teorier. Fairclough forklarer det
på følgende måde: ”Med andre ord bør hver teoretisk og metodisk tilgang være åben for de andre
teoretiske logikker – åben for at internalisere dem” (Fairclough, 2008, s. 94). Dette giver naturligvis
en stor frihed i anvendelsen og operationaliseringen af Faircloughs analysemodel, men det er også
på den anden side uklart, hvor meget og hvilke former for sociologisk teori og kulturteori, man kan
eller bør anvende i analysen af den sociale praksis (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 101). I dette
speciale anvendes Anthony Giddens og Pierre Bourdieu til at supplere diskursanalysen med
kulturelle, samfundsmæssige og sociologiske aspekter, hvorfor disse uddybes i de efterfølgende
afsnit. Det er de tre ovenstående dimensioner, der tilsammen udgør modellen for Faircloughs
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kritiske diskursanalyse. Ligesom denne analysemodel også anvendes som analysestrukturen i dette
speciales undersøgelser af diskurserne om licens.

4.2 Det sociologiske aspekt – Bourdieu
I dette afsnit introduceres og diskuteres teorier af den franske sociolog og antropolog Pierre
Bourdieu med henblik på anvendelse i specialets analyse. I forlængelse af forrige afsnit kan
Bourdieus teori bidrage til at analysere de sociologiske aspekter, som diskurserne er formet af og
som diskurserne på gensidig vis er med til at præge. Bourdieu er en produktiv teoretiker, der har
udgivet over 30 bøger og 340 artikler i perioden 1958-1995 (Swartz, 1997, s. 1). Hans forskning er
således særdeles omfangsrig og spænder over mange forskellige emner, jeg vil derfor kun fokusere
min introduktion på de dele af hans teorier, som har relevans for dette speciales forskningsfelt.
Ligesom Fairclough, så har Bourdieu også fokus på de magt- og dominansrelationer, som bliver
forhandlet, skabt, opretholdt og forkastet gennem sproget (Bourdieu, 1991). Bourdieu vil ligesom
Fairclough gerne bryde med de klassiske lingvistiske metoder, der fokuserer på sproget ud fra en
mere beskrivende mikroanalytisk tilgang. Han mener hertil, at den sociale praksis spiller en
væsentlig rolle i analyser af diskursernes mening og magt (Bourdieu, 1991, s. 37-38).
4.2.1

Bourdieus centrale begreber

Bourdieus teorier indeholder forskellige begreber, hvor blandt andet habitus, felt og
kapitalbegreberne er væsentlige at fremhæve (Swartz, 1997). Begreberne er tæt forbundet, og jeg
vil ganske kort give en introduktion til dem og deres relevans for specialet, og så vil
operationaliseringen af Bourdieus teorier og begreber inddrages i analysen.
4.2.1.1 Habitus
Begrebet habitus er ikke et begreb, som Bourdieu selv har opfundet, men han har formuleret sin
definition af begrebet, som ofte associeres med Bourdieus begrebsapparat. Habitus dækker ifølge
Bourdieu over de egenskaber, vi handler og forstår verden ud fra (Bourdieu, 1998, s. 8). På den
måde er habitus således de vaner, præferencer og holdningssystemer, som vi har udviklet gennem
vores opvækst, (ud)dannelse, kultur, klasse osv. (Bourdieu, 1998, s. 8). I dette speciale er habitus31

begrebet interessant, da jeg undersøger de forskellige diskurser, der er herskende i forhold til
informanternes holdninger til licensen. Deres holdning til licens er således præget af informanternes
habitus og de vaner og holdningssystemer, som informanterne orienterer sig efter. I de forskellige
fokusgrupper er det derfor interessant, med habitus-begrebet in mente at undersøge, hvilke
forskellige opfattelser af værdien af licens og public service, som informanterne italesætter.
4.2.1.2 Felt
Felt-begrebet omhandler det sociale rum, hvori bestemte værdier, normer og holdningssystemer kan
identificeres. Vores samfund er således bygget op af flere forskellige felter eksempelvis indenfor
jura, økonomi, uddannelse, kultur, journalistik osv. (Bourdieu, 1998, s. 33). Det der er særlig
interessant i den forbindelse er, at der i de forskellige felter bliver udspillet en kamp blandt
agenterne om magt, dominans og den eventuelle profit, som produceres (Bourdieu, 1991, s. 230231). Feltet er på den måde foranderligt, dynamisk og formet af de agenter, der indgår i feltet. Det
er på baggrund af agenternes kapitaler, at denne dominanskamp opstår og derfor er
kapitalbegreberne også essentielle at introducere.
4.2.1.3 Kapital
I forhold til sammenhængen mellem felt og kapitalbegreberne siger Bourdieu: ”The kinds of
capital, like trumps in a game of cards, are powers which define the chances of profit in a given
field” (Bourdieu, 1991, s. 230). Det er således på baggrund af agenternes kapitaler, at feltet bliver
defineret, skabt og forandret gennem dominansrelationer. Bourdieu har defineret tre grundlæggende
kapitalformer, der dækker over både materielle og immaterielle ressourcer; økonomisk kapital,
kulturel kapital og social kapital (Bourdieu, 1991, s. 230). Ud over disse tre grundlæggende
kapitalformer er der også den symbolske kapital, der dækker over den effekt, de andre tre
kapitalformer kan afstedkomme, som en form for merværdi i en given social kontekst – altså det
pågældende felt (Bourdieu, 1991, s. 230). Det kunne eksempelvis komme til udtryk gennem
egenskaber som omdømme, prestige, anerkendelse osv., og fremkommer således som et resultat af
de andre kapitalformer, når disse bliver anerkendt som værende legitime indenfor et bestemt felt
(Bourdieu, 1991, s. 230). Den økonomiske kapital dækker over økonomske ressourcer som penge
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og lignende materielle værdier og velstand (Bourdieu, 1998, s. 7). Den kulturelle kapital omhandler
viden, dannelse, uddannelse og færdigheder (Bourdieu, 1991, s. 14). Og den sociale kapital
omhandler relationer og netværk som venner, familie og bekendtskaber (Bourdieu, 1998, s. 70-71).
Der kan således forekomme stridigheder i samfundet og i de forskellige felter på baggrund af
agenternes akkumulererede kapitaler og ønsket om indflydelse og magt.
Med begreberne habitus, felt og kapital kan jeg således undersøge praksissen om licens, herunder
informanternes handlinger i forhold til licensbetalingen samt deres bevæggrunde for at handle og
mene, som de gør. Med Bourdieus teorier og begreber er det altså muligt at analysere den sociale
praksis om licensbetalingen nærmere ved hjælp af disse forskellige sociologiske aspekter. Bourdieu
kan i dette speciale bidrage med redskaber til at undersøge eksempelvis; hvorfor informanterne ud
fra deres habitus italesætter begrebet licens, som de gør, hvilken praksis de har i forhold til at betale
eller undlade at betale, hvilke kapitaler der bringes i spil for at dominere og præge diskurserne om
licens samt, hvilke diskurser der skabes enighed eller uenighed om indenfor de felter, som
informanterne er en del af.

4.3 Det senmoderne samfund – Giddens
Den sidste teoretiker jeg vil introducere, som en del af specialets teoretiske grundlag, er den britiske
sociolog Anthony Giddens. Med Giddens teorier om det senmoderne samfund bredes perspektivet i
specialets analyser yderligere et niveau ud. Ligesom Bourdieu dækker Giddens også over et bredt
funderet forskningsspektrum, og Giddens har eksempelvis også beskæftiget sig med emner som
politik og globalisering (Kaspersen, 2005, s. 430), der ikke er dette speciales fokusområde, og som
derfor heller ikke vil blive redegjort for her. Det særlige at bemærke i forhold til Giddens’ teori om
det senmoderne samfund er hans opfattelse af moderniteten. Fra det 20. århundrede og frem til i dag
kan man tale om en ny epoke indenfor moderniteten. Denne epoke har blandt andet fået betegnelser
som; informationssamfundet eller forbrugersamfundet, men flere har også betegnet denne
tidsperiode som postmoderne (Giddens, 1994, s. 9). Ved at benytte udtrykket postmoderne skabes
der ifølge Giddens en opfattelse af moderniteten som en afsluttet periode efter moderniteten
(Giddens, 1994, s. 10). Denne opfattelse er Giddens ikke enig i. Han benytter derfor begrebet
senmodernitet til at betegne det samfund, vi lever i nu og betragter denne epoke som en del af
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moderniteten blot i en helt anden form. Giddens beskriver det på følgende måde: ”I stedet for at
bevæge os ind i en periode af post-modernitet, er vi på vej ind i en epoke, hvor konsekvenserne af
moderniteten bliver mere radikale og universelle end før” (Giddens, 1994, s. 10). Senmoderniteten
er altså ikke en afsluttet periode efter moderniteten, men en ny og radikalt anderledes epoke
indenfor moderniteten. Derfor bruger Giddens også ofte kun betegnelsen ”moderniteten”, når han
beskriver konsekvenser og kendetegn ved denne sene del af tidsperioden. I Giddens teorier om det
senmoderne samfund beskæftiger han sig blandt andet med de karakteristika, der kan identificeres
ved både det moderne samfund og det moderne individs identitet og relationer (Kaspersen, 2005, s.
437). Denne del af Giddens teorier er relevante for dette speciales forskningsfelt, da jeg også ønsker
at undersøge diskurserne om licens i relation til det samfund, de er formet af og er med til at forme.
Ligesom også særlige kendetegn ved individet i det senmoderne samfund er interessant i specialets
undersøgelser af de herskende diskurser om licens. Giddens identificerer særligt tre konsekvenser,
der er kendetegnende ved moderniteten; adskillelse af tid og rum, udlejring af sociale systemer og
refleksiv strukturering og restrukturering (Giddens, 1994, s. 22). Disse begreber vil jeg derfor kort
introducere.
4.3.1

Adskillelse af tid og rum

Første karakteristika som Giddens har identificeret ved moderniteten er adskillelsen af tid og rum
(Giddens, 1994, s. 22). Dette begreb dækker over den konsekvens, at vores interaktion ikke længere
er betinget af, at vi skal være det samme sted på det samme tidspunkt (Giddens, 1994, s. 22).
Giddens fremhæver særligt tidsregningen samt opfindelsen og udbredelsen af det mekaniske ur som
faktorer, der for alvor satte skub i denne udvikling (Giddens, 1994, s. 23). Men i nyere tid har
eksempelvis mobiltelefonen, computeren og internettets udbredelse blot skubbet grænserne endnu
længere for, hvordan vi kan handle og kommunikere på tværs af tid og rum. Giddens teori om
modernitetens konsekvenser er skrevet i 90’erne, og derfor er teorien også fra før der fandtes
sociale medier, on demand- og streamingtjenester og lignende nye teknologier, som vi i stor stil har
taget til os i Danmark. Men de karakteristika, som Giddens har identificeret, er i høj grad også
gældende for vores samfund i dag, i flere tilfælde er de endda blevet endnu mere tydelige. Særligt
de nye teknologier har medvirket til, at adskillelsen af tid og rum er blevet karakteristisk og
indgroet for de nye generationer, der vokser op med disse nye teknologier som en del af deres
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praksis. I dette speciale kan begrebet om adskillelse af tid og rum anvendes i analyserne af
informanternes sociale praksis, da udviklingen i samfundet generelt og på det medieteknologiske
område er med til at præge informanternes holdninger til licensbetaling. For DR giver denne
udvikling både muligheder og udfordringer i deres kampagne- og kommunikationsarbejde, hvilket
også er interessant at undersøge med Giddens begreber om modernitetens konsekvenser.

4.3.2

Udlejring af sociale systemer

Et andet kendetegn for moderniteten er ifølge Giddens udlejring af sociale systemer (Giddens,
1994, s. 26). Giddens forklarer det på denne måde: ”Med udlejring mener jeg, at sociale relationer
”løftes ud” af lokale interaktionskontekster og restruktureres på tværs af uafgrænsede tid-rumafstande” (Giddens, 1994, s. 26). De sociale relationer er altså i det moderne samfund ikke længere
begrænset af lokalsamfundet, men er løftet ud og er blevet restruktureret gennem
udlejringsmekanismerne. De to udlejringsmekanismer, som Giddens definerer er; symbolske tegn
og ekspertsystemer – tilsammen abstrakte systemer (Giddens, 1994, s. 26). De symbolske tegn er
udvekslingsmedier, der kan videregives mellem mennesker eller institutioner, og Giddens
fremhæver herunder penge som et godt eksempel på symbolske tegn (Giddens, 1994, s. 27). Vi skal
altså ikke længere mødes fysisk for at bytte en pose mel for en gås, men vi kan benytte os af
symbolske tegn til at købe vores varer på tværs af tid og rum. Ekspertsystemer er ifølge Giddens:
”systemer af teknisk art eller faglig ekspertise, som organiserer store dele af de materielle og sociale
omgivelser, vi lever i i dag” (Giddens, 1994, s. 31). I det moderne samfund benytter vi os ofte af
ekspertsystemer, eksempelvis når vi har kontakt med læger, advokater, arkitekter, bilforhandlere
osv. (Giddens, 1994, s. 31). Vi benytter os af ekspertsystemer, når vi får vores børn passet i
daginstitutioner af uddannede pædagoger, der er eksperter på det område, i stedet for at passe vores
børn selv derhjemme. Fælles for udlejringsmekanismerne er tillid. Og tillid er desuden et begreb,
som Giddens beskæftiger sig meget med i forhold til modernitetens kendetegn. Vi er afhængige af,
at disse abstrakte systemer er velfungerende, og det bliver de kun i kraft af vores tillid til dem.
Havde vi ikke tillid til pengenes værdi eller pædagogernes kompetencer, så ville disse abstrakte
systemer ikke fungere. I dette speciale kan DR betragtes som et ekspertsystem, der skal varetage og
udbyde ekspertviden indenfor public service. Derfor er dette begreb også relevant i forhold til dette
speciale, da tillid til DR som ekspertsystem kan undersøges nærmere via diskurserne om licens.
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4.3.3

Refleksiv strukturering og restrukturering

Den tredje konsekvens ved moderniteten er refleksivitet. Den refleksive strukturering og
restrukturering dækker over de mange valgsituationer, vi som individ i det moderne samfund stilles
overfor (Giddens, 1994, s. 22). Tidligere var vi som individer meget prægede af traditioner og
fastlagte normer i skabelsen af vores identitet (Giddens, 1994, s. 38-39). Faktorer som vores slægt,
vores køn, det geografiske område og den klasse vi blev født ind i var alt sammen faktorer, der i høj
grad var bestemmende for vores fremtid og vores identitet. I dag stilles det moderne individ overfor
rigtig mange valg og der reflekteres og restruktureres i alle livets henseender i opbyggelsen af vores
identitet (Giddens, 1994, s. 40). I forhold til dette speciale er begrebet om refleksivitet interessant i
forhold til diskurserne om licens, da medieudviklingen kontant ekspanderer. Der opstår med denne
udvikling flere og flere valg mellem de nye medieteknologier og –platforme, som kan være med til
at præge informanternes holdning til licens. Den øgede refleksivitet gør også, at DR må tilpasse
deres licenskampagner og tage højde for disse aspekter ved ikke blot den ændrede samfundsstruktur
og medieudviklingen, men også individernes refleksivitet i forhold til licensbetaling.
De øgede valgmuligheder som informanterne præsenteres for i deres hverdag eksempelvis indenfor
underholdning, public service og andre medietilbud, former deres holdning til licens, der er baseret
på refleksioner over eksempelvis budget, udbytte, konkurrence fra andre udbydere, faktisk forbrug
osv. Så når informanterne italesætter deres holdning til licens, så er diskurserne konstrueret ud fra
den strukturering og restrukturering, som individet er påvirket af, og disse refleksioner diskuteres
og forhandles således i fokusgrupperne. På baggrund af ovenstående er Giddens teorier om
konsekvenserne og kendetegnene ved det senmoderne samfund således relevante at inddrage i
analyserne af diskurserne om licens i vores moderne samfund, hvor mediekonvergens og
digitalisering spiller en stadig større rolle for vores praksis.
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5. Videnskabsteori
Videnskabsteori omfatter, hvordan viden bliver skabt, og derfor vil dette kapitel redegøre for de
videnskabsteoretiske retninger, dette speciale er udarbejdet ud fra. Ifølge Andreas Beck Holm, der
er ph.d. i filosofi og underviser i videnskabsteori, så er videnskabsteori: ”Den systematiske
undersøgelse af, hvordan videnskabelig viden frembringes, begrundes og anvendes i samfundet”
(Holm, 2011, s. 14). Da videnskabsteorien er definerende for de til- og fravalg, der rent metodisk
bliver truffet i forbindelse med at udforme dette speciale, vil videnskabsteorien blive gennemgået
først efterfulgt af de metodiske overvejelser. Der er i dette speciale to videnskabsteoretiske tilgange,
der har været med til at præge udarbejdelsen af denne afhandling nemlig hermeneutikken og
socialkonstruktivismen, hvorfor disse to videnskabsteoretiske retninger vil blive uddybet i det
nedenstående.

5.1 Hermeneutik
Hermeneutikken er en af de ældste videnskabsteoretiske positioner indenfor human- og
samfundsvidenskaben (Holm, 2011, s. 85). I begyndelsen var hermeneutikken mere metodisk end
videnskabsteoretisk og særligt indenfor jura, filosofi og teologi, hvor man beskæftigede sig med at
forstå og fortolke eksempelvis bibelstykker og lovtekster, var hermeneutikken udbredt (Holm,
2011, s. 85).
Fortolkning og forståelse er således vigtige nøgleord for den hermeneutiske tilgang. Ud over disse
nøgleord er også den hermeneutiske cirkel en vigtig del af den hermeneutiske tilgang. Holm
beskriver den hermeneutiske cirkel som værende: ”Den opfattelse, at al forståelse er kontekstuel,
dvs. at vi forstår helheden ud fra dens dele, men samtidig delene ud fra den helhed, de indgår i”
(Holm, 2011, s. 86). I dette speciale betyder det, at helheden i diskurserne om licens analyseres ud
fra både de enkelte dele, eksempelvis de ord og udsagn der italesættes, men disse dele skal også
forstås ud fra den større helhed, de indgår i. På den måde opstår der en cirkelbevægelse i
forståelsesrammen, hvor der hele tiden veksles mellem dele og helhed. Det er ikke blot i analysen,
at den hermeneutiske cirkel er væsentlig for udarbejdelsen af dette speciale. Den karakteristiske
cirkelbevægelse gør sig gældende for hele den forståelsesmæssige udviklingsproces i at besvare
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specialets problemformulering. Med dette menes, at de enkelte delelementer i processen med at
udforme dette speciale alle bidrager med en ny forståelse og et afsæt til videre undersøgelser.
Eksempelvis leder den indledende research videre til læsning af ny teori, dette giver ny viden og
afsæt til at udforme spørgsmål til spørgeskemaet. Den viden, jeg tilegner mig på baggrund af
respondenternes svar, skaber ny viden, jeg således bygger videre på i udformningen af
spørgsmålene til informanterne i DR og i fokusgrupperne. Denne proces er iterativ og fortsætter
således kontinuerligt i en cirkelbevægelse, hvor den indledende viden giver anledning til videre
undersøgelser, der således danner ny viden, som leder videre til nye undersøgelser. I denne proces
udkastes der ifølge den tyske filosof Hans-Georg Gadamer en helhedsmening, så snart den første
mening viser sig for os, og disse meningsudkast bygges der således hele tiden videre ud fra
(Gadamer, 1999, s. 128).
Det er i forhold til fortolkningen af det genstandsfelt, der undersøges, vigtigt at være bevidst om
sine fordomme (Holm, 2011, s. 92). Fordomme er ikke i sig selv negative, men det er væsentligt, at
man er dem bevidst og kan korrigere dem, hvis teksten viser noget andet (Holm, 2011, s. 91). Det
har i den forbindelse været vigtigt i min indledende research at se på både fortalere og
modstanderes udtalelser om licens. Dette bidrager til et bedre indblik i både de positive og negative
diskurser, der italesættes indenfor emnet. Det er også væsentligt, at være bevidst om den helhed
som deres italesættelser er en del af og udspringer af, herunder hvilken motivation og personlig
gevinst, udtalelserne kan sættes i relation til. Ydermere er det væsentligt og i tråd med den
cirkulære hermeneutiske tankegang, at jeg udfører en forundersøgelse, der bidrager med yderligere
viden om genstandsfeltet og målgruppen, der giver anledning til yderligere undersøgelser. Denne
forundersøgelse gør det muligt for mig at stille spørgsmål til målgruppen, som kan teste de
fordomme, jeg selv har på området. Resultaterne og denne tilegnede viden kan jeg således udnytte i
de videre undersøgelser.
I det indledende researcharbejde, i udformningen af spørgsmålene til informanterne samt i den
efterfølgende fortolkningsproces, har den hermeneutiske tilgang spillet en væsentlig rolle. Det har
været vigtigt for mig at stille åbne spørgsmål ud fra en semistruktureret interviewguide for at skabe
en større åbenhed for tekstens mening. Med denne tilgang kan informanterne også i højere grad
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være med til sætte fokus på netop det, som de finder væsentligt i forhold til licens. Ligesom det i
fortolkningsprocessen har været vigtigt for mig at fortolke deres italesættelser ud fra både de
enkelte dele og også den helhed, de er en del af. Det kan dog være svært i en interviewsituation, helt
at undgå at være med til at præge interviewet i en given retning. Dette skyldes blandt andet, at jeg
som interviewer vælger hvilke spørgsmål, jeg synes er interessante at få svar på og også hvilke svar,
jeg ønsker at få uddybet. Derfor er selve udførslen af interviewene med DR og målgruppen i højere
grad præget af en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor viden konstrueres i et socialt samspil, hvorfor
socialkonstruktivismen vil blive uddybet nedenfor.

5.2 Socialkonstruktivisme
Det socialkonstruktivistiske perspektiv er ifølge ph.d. og lektor i samfundsvidenskab Klaus Rasborg
både mangeartet, komplekst og set i mange forskellige varianter (Rasborg, 2004, s. 350). Jeg vil
derfor udelukkende fokusere på de dele af den socialkonstruktivistiske tilgang, der har relevans for
besvarelsen af specialets problemformulering.
Fælles for den socialkonstruktivistiske opfattelse er ifølge Rasborg karakteriseret ved, at:
”virkeligheden på afgørende vis præges, eller formes af vores erkendelse af den” (Rasborg, 2004, s.
349). Indenfor socialkonstruktivismen eksisterer der altså ikke en objektiv virkelighed, der er
uafhængig af vores erkendelse, og derfor er samfundsmæssige fænomener dels foranderlige og dels
historisk og socialt skabt (Rasborg, 2004, s. 349). Dette hænger godt sammen med den
diskursanalytiske tilgang, der anvendes i dette speciale, da virkeligheden konstrueres gennem
sociale processer. Herunder er sproget en vigtig del af det socialkonstruktivistiske paradigme, fordi
sproget er med til at konstituere virkeligheden (Collin, 2003, s. 252). Jeg kan således ud fra en
socialkonstruktivistisk tilgang og med en diskursanalytisk metode studere den virkelighed, som
informanterne italesætter om licens. Deres sprogbrug, herunder de diskurser som italesættes, bliver
således et udtryk for den virkelighed, som skabes om dette speciales genstandsfelt – diskurserne om
licens.
Den socialkonstruktivistiske erkendelsesmæssige opfattelse kommer særligt til udtryk i dette
speciales interviewsammenhænge. For med antagelsen om, at det er gennem sociale processer, at
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virkeligheden bliver skabt, så ligger der også en opfattelse af, at virkeligheden ikke forstås og
beskrives individuelt, men udelukkende i fællesskab gennem interaktion (Holm, 2011, s. 126). Det
erkendes dermed, at de italesættelser og diskurser, der er herskende i interviewene om dette
speciales genstandsfelt, er præget af sociale og historiske processer (Rasborg, 2004, s. 349). Det vil
sige, at den sociale og historiske proces i forbindelse med afholdelsen af interviewene er med til at
konstruere den virkelighed, som bliver skabt i interviewene. Udviklingen både teknologisk,
samfundsmæssigt og historisk er også med til at forme og ændre diskurserne om licens, og det er en
virkelighedsopfattelse, der er socialt skabt i samspillet mellem mennesker. Da licensen blev indført
så verden og virkeligheden anderledes ud end den gør i dag, hvilket også er med til at konstituere
diskurserne og opfattelsen af licens den dag i dag. Det er en udvikling, der er konstant, og som
bliver præget gennem sociale processer og interaktion. Denne erkendelse er særlig væsentlig, fordi
jeg dermed ikke kan sige noget almen- og eviggyldigt, men kun give et øjebliksbillede af den
virkelighed, der er blevet skabt lige her og nu mellem mig og de informanter, jeg interviewer. Det
er således hverken ønsket eller muligt at generalisere og konkludere ud fra specialets resultater, at
hele populationen er af denne opfattelse, som en objektiv og endegyldig sandhed, men jeg vil kunne
give et indblik i den livsverden, som bliver konstrueret på nuværende tidspunkt ud fra de
informanter, jeg interviewer. I morgen, med andre deltagere eller med en anden forskers øjne og
spørgsmål, så ville resultaterne se anderledes ud. Den virkelighed, som kommer til udtryk i
interviewene, og den måde jeg rent diskursanalytisk fortolker italesættelserne på, er formet af
sociale og menneskelige processer. Derfor spiller den socialkonstruktivistiske tilgang sammen med
den hermeneutiske tilgang en væsentlig rolle for dette speciales erkendelses- og
fortolkningsmæssige forståelse.
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6. Metode
Dette kapitel indeholder de metodiske overvejelser, der ligger til grund for udarbejdelsen af dette
speciale. Kapitlet er struktureret således, at forundersøgelsen vil blive gennemgået først efterfulgt af
en præsentation af den empiri, der indgår i specialet. Dernæst følger den empiriske metode og den
analytiske metode, og kapitlet afsluttes med en diskussion af validiteten og reliabiliteten af dette
speciales undersøgelser og resultater.

6.1 Forundersøgelse
Den britiske professor Alan Bryman behandler i sin bog, Social Research Methods (2012), det at
forundersøge forud for de egentlige undersøgelser. Bryman har forskellige termer for forskellige
måder at udføre sine forundersøgelser på, han kalder det eksempelvis både sampling, pre-testing og
pilot studies (Bryman, 2012, s. 263). Men fælles for forundersøgelserne er, at det er muligt at teste
forskellige aspekter af sin undersøgelse for eksempel om ens spørgsmål bliver misforstået eller
opfattet som stødende (Bryman, 2012, s. 263).
Man kan også forundersøge ved at bruge eksempelvis et spørgeskema til at genere data og
informanter til videre kvalitative interviews, hvilket er tilfældet i dette speciale (Bryman, 2012, s.
644). Gennem spørgeskemaet er det altså muligt at rekvirere informanter til videre undersøgelser,
og derfor har jeg til sidst i mit spørgeskema spurgt respondenterne, om de vil give tilladelse til, at
blive kontaktet igen med henblik at svare på yderligere spørgsmål i interviewsammenhæng. Bryman
kalder denne tilgang generic purposive sampling og uddyber på følgende måde: ”the findings from
a survey might be used as the basis for the selection of a purposive sample” (Bryman, 2012, s. 422).
Med de demografiske spørgsmål om alder, køn og bopæl, er det således muligt at inddele
respondenterne i forskellige kategorier og rette de efterfølgende undersøgelser mod dem, der er
indenfor målgruppen og relevante for emnet i dette speciale (Bryman, 2012, s. 645). I forlængelse
af dette giver spørgsmålet: ”Hvilken af disse nedenstående udtalelser passer bedst på dig?” (Bilag
4), mulighed for at invitere personer med en given holdning med til videre undersøgelse af deres
opfattelse af licens. Spørgeskemaet modtog i alt 3.049 besvarelser og ud fra disse besvarelser, var
det således muligt at filtrere i besvarelserne og udvælge informanterne til fokusgrupperne. Herefter
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kontaktede jeg respondenterne fra spørgeskemaet med den hensigt, at jeg ønskede at rekruttere
deltagere til tre fokusgrupper:
-

En fokusgruppe med personer der ikke betaler licens

-

En fokusgruppe med personer der glædeligt betaler licens

-

En fokusgruppe med en blanding af både personer, der ikke betaler licens og personer, der
betaler licens

I forhold til sammensætningen af deltagerne til de tre fokusgrupper så var det vigtigt for mig til
fokusgruppen med dem, der ikke betaler licens, at de skulle være bosat i Hovedstadsområdet og
være så tæt som muligt på den målgruppe, som DR Licens- og Programservice har defineret som
dem, der er sværest at påvirke gennem kampagner og andre kommunikative tiltag (Afsnit 1.3,
Målgruppedefinition). Til de andre fokusgrupper har det været væsentligt, at der er en forholdsvis
bred variation mellem køn og alder. Dels fordi emnet om licensbetaling er meget bredt og dækker
over en stor del af befolkningen, og dels fordi det ifølge Halkier skaber en maksimum variation,
hvor så mange relevante forskelle som muligt bliver repræsenteret blandt deltagerne (Halkier, 2016,
s. 30). Aldersspændet blandt fokusgruppedeltagerne er således fra 21 til 49 år. Udvælgelsen af
informanter bliver dermed analytisk selektiv, da der i rekrutteringen er fokus på at væsentlige
karakteristika i forhold til problemstillingen er repræsenteret blandt deltagerne (Halkier, 2016, s.
29). I alt er 91 personer ud fra denne selektive udvælgelsesmetode blevet kontaktet, og 12 personer
har indvilliget i at deltage i de tre fokusgrupper. Den endelige fordeling af deltagerne i de tre
fokusgrupper kan ses i det næste afsnit, der præsenterer empirien. Det metodiske i forhold til
fokusgrupperne vil blive uddybet i afsnit 6.3.2 Fokusgrupper.
Da diskursanalyse er den primære analysemetode i dette speciale, er det også vigtigt at være klar
over, hvad man kan bruge resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse til. Ifølge lektor i
samfundsvidenskab, Allan Dreyer Hansen: ”er der ikke noget, der som sådan gør, at man ikke kan
inddrage information indhentet via surveys i en diskursanalyse” (Hansen, 2004, s. 408). Hansen
påpeger dog, at man skal være opmærksom på, hvad spørgeskemaernes status er, og hvad man kan
bruge dem til (Hansen, 2004, s. 408). Netop fordi kompleksiteten i respondenternes svar er
begrænset i et spørgeskema, og fordi spørgeskemaet benyttes som forundersøgelse, så vil
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respondenternes svar primært blive brugt til at skabe indledende og ny viden, finde og rekvirere
relevante informanter samt teste min hypotese. Ud over dette kan svarene også ses som en form for
supplerende data til min primære empiri, hvor jeg inddrager enkelte svar fra spørgeskemaet
undervejs for enten at nuancere eller støtte op om den primære empiri. Efter dette metodekapitel, så
vil jeg ganske kort give et overblik over de væsentligste konklusioner, der kan drages af
forundersøgelsens 3.049 besvarelser (Jf. Kapitel 7, Forundersøgelsens resultater).

6.2 Præsentation af empiri
I dette afsnit præsenteres den empiri, der anvendes i dette speciale:
•

Interview med Louise Adler, kommunikationskonsulent i DR Licens- og Programservice
(Bilag 5)

•

Interview med Heine Øster Hansen, markedsføringsansvarlig i DR Markedsføring (Bilag 6)

•

Fokusgruppe med informanter imod licensen består af (Bilag 7):
o Sebastian, 28 år, studerende, har aldrig betalt licens
o Emil, 32 år, i arbejde, har ikke betalt licens i mange år
o Frank, 40 år, selvstændig, stoppede med at betale licens for 5 år siden

•

Fokusgruppen af glædelige betalere består af (Bilag 8):
o Line, 26 år, studerende, betaler licens med sin kæreste
o Katrine, 24 år, i arbejde, betaler licens alene
o Peter, 49 år, i arbejde, betaler licens med sin kone
o Camilla, 27 år, studerende, betaler licens med sin kæreste

•

Fokusgruppe med blandede holdninger til licensen består af (Bilag 9):
o Zacharias, 23 år, i arbejde, har aldrig betalt licens
o Ida, 22 år, studerende, har aldrig betalt licens
o Jim, 31 år, studerende, har betalt licens i 12 år
o Jonas, 25 år, studerende, har ikke betalt licens i 7 år
o Marcus, 21 år, studerende, har betalt licens siden han flyttede hjemmefra

•

Licenskampagnerne gennem tiderne. Jeg har indsat de kampagner, der har været
tilgængelige i et samlet dokument, der kan ses i bilag 10
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6.3 Den empiriske metode i specialet
I dette afsnit vil den empiriske metode i specialet blive gennemgået. Først vil der blive redegjort for
de to kvalitative forskningsinterview og efterfølgende for fokusgrupperne.

6.3.1

Det kvalitative forskningsinterview

Jeg har i dette speciale udført to enkeltmandsinterview, der af Svend Brinkmann og Lene
Tanggaard bliver kaldt det kvalitative forskningsinterview (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 29).
Det kvalitative forskningsinterview er ifølge Brinkmann og Tanggaard: ”en meget almindelig måde
at opnå viden om menneskers livssituation, deres meninger, holdninger og oplevelser på”
(Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 29). De to interview med Louise Adler og Heine Øster Hansen
fra DR er foretaget for at få mere viden om licens fra DR’s side, derfor spørger jeg ind til de
kampagner, de har kørt samt effekten af disse. Det er også vigtigt for mig at spørge ind til, hvordan
de forventer, at licensbetalingen og –konstellationen ser ud i fremtiden, og hvordan de kan mærke
både de positive og negative aspekter i udviklingen indenfor deres felt.
Interviewene er tilrettelagt som semistrukturerede interview, hvor der tages udgangspunkt i nogle
på forhånd fastlagt forskningsspørgsmål, men hvor der også lægges op til afvigelser fra disse
(Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 38). Det kan ifølge Brinkmann og Tanggaard give gode og
relevante svar at forfølge et spor, som informanten selv lægger ud (Brinkmann & Tanggaard, 2015,
s. 38). Til de kvalitative forskningsinterview har jeg, udformet en interviewguide, der tages
udgangspunkt i, i de semistrukturerede enkeltmandsinterview (Bilag 2). I interviewguiden er der en
opdeling af spørgsmålene i henholdsvis forsknings- og interviewspørgsmål. Årsagen til denne
opdeling er ifølge Brinkmann og Tanggaard, at: ”et godt og relevant forskningsspørgsmål sjældent
fungerer som et godt interviewspørgsmål” (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 40). Det skyldes, at
det man rent forskningsmæssigt ønsker svar på, kan være fyldt med teoretiske eller abstrakte
begreber eller formuleringer, som vil være svære for informanten at svare på.
Interviewspørgsmålene skal derfor være mere ligefremme, mundrette og relateret til informantens
livsverden (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 40). På næste side ses et udsnit af min
interviewguide, hvor opdelingen i forsknings- og interviewspørgsmål kommer til udtryk:
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FORSKNINGSSPØRGSMÅL:

INTERVIEWSPØRGSMÅL:

Hvad er tilgangen til kampagnearbejdet?

-

Hvordan finder I ud af, hvad der skal
fokuseres på i licenskampagnerne? Hvordan
kortlægger I, hvad der skal lægges vægt på?
Hvilke kampagner har virket særlig godt og
hvilke mindre godt?

Figur 2: Udsnit af interviewguide til DR

Det er med de kvalitative forskningsinterview, og i overensstemmelse med den
socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske tilgang, vigtigt, at være bekendt med, at interviewene
ikke er en neutral metode at opnå upåvirkede svar fra informanten på (Brinkmann & Tanggaard,
2015, s. 30). De svar, og den interaktion der er i interviewsituationen, er konstrueret og formet af
den sociale proces, der er i de pågældende interview. Svarene er dermed både forhandlet mellem de
tilstedeværende personer og også baserede på den historiske og kulturelle kontekst, som de indgår i
(Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 30). Det har derfor været vigtigt for mig at være opmærksom på,
hvordan jeg stiller mine spørgsmål, fordi de netop kan være med til at skabe de svar, som
informanterne giver. Det har også været i højsæde forud for interviewene, eller som det første inden
det pågældende interview starter at gøre opmærksom på, hvad formålet med interviewet er, således
at informanterne ikke sidder med en frygt for, at deres udtalelser bliver misbrugt eller benyttet i en
kontekst, de ikke ønsker at være med i (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 30). På den måde
forsøger jeg at skabe et tillidsbånd mellem mig og informanterne, som gør, at de ikke frygter, at jeg
misbruger eller forvrænger deres udtalelser.
6.3.2

Fokusgrupper

Ud over de 2 enkeltmandsinterview med Louise og Heine fra DR, så har jeg også afholdt tre
fokusgrupper med 12 deltagere, og derfor vil de metodiske overvejelser i denne relation gennemgås
i dette afsnit.
Ifølge Bente Halkier så er fokusgrupper: ”en forskningsmetode, hvor data produceres via
gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt” (Halkier, 2002, s. 11).
Fokusgrupper skal således ses som en undergruppe af det ovenstående afsnit om det kvalitative
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forskningsinterview. Med dette menes, at fokusgrupper også er en del af den kvalitative
forskningsmetodik, men adskiller sig på nogle væsentlige punkter fra de kvalitative
enkeltmandsinterview, som jeg har behandlet i det ovenstående afsnit, og derfor er der lavet denne
opdeling. Dels er der det rent praktiske aspekt i, at der er flere deltagere, og dels så er der en høj
grad af interaktion interviewpersonerne imellem og ikke så mange direkte spørgsmål som i
enkeltmandsinterview (Halkier, 2002, s. 11). Ydermere præsenteres informanterne i
fokusgruppeinterviewene for forskellige øvelser (Bilag 3). De er udformet for at se samspillet i
mellem deltagerne og hvilke diskurser, der er dominerende, eller som deltagerne forhandler, bliver
enige om, forkaster og så videre. Jeg ønsker således at opnå noget forskelligt med de to forskellige
interviewtilgange. Med fokusgrupperne er der direkte adgang til handling, Halkier kalder dette for:
”accounts in action” (Halkier, 2002, s. 12). I den sociale proces bliver der berettet om handlinger og
forståelser som en del af interaktionen rundt omkring mig som forsker. Halkier fremhæver, at
interaktionen i fokusgrupperne og det faktum at jeg har formuleret det emne, der skal diskuteres, er
særligt velegnet til at producere data om, hvordan betydningsdannelse i grupper foregår (Halkier,
2002, s. 12). Det er netop det, jeg ønsker at undersøge i dette speciale, hvor fokus er, hvordan
informanternes holdninger til licens er og hvorfor. Jeg spørger også informanterne, om der kunne
laves forbedringer eller ændringer, der ville gøre dem mere positive overfor licens. Dette giver mig
mulighed for at høre deres diskursive forhandlinger og altså også hvad de, gennem sociale
processer, kan blive enige eller uenige om. Ifølge Halkier minder forhandlingerne i fokusgrupperne
om de interaktioner, der foregår hele tiden mellem familiemedlemmer, venner og kollegaer, når
forskellige emner og budskaber diskuteres (Halkier, 2002, s. 13).
Det er dog også vigtigt at være bevidst om de ulemper, der kan være ved rent metodiske at benytte
sig af fokusgrupper. Eksempelvis er fokusgrupper ikke velegnede til at producere viden om enkelte
individers livsverden, og den sociale kontrol i fokusgrupperne kan medføre, at ikke alle nuancer og
forskelle i erfaringer og holdninger kommer frem (Halkier, 2002, s. 16). Det kan eksempelvis
betyde, at nogle personer, der for eksempel enten er nervøse, introverte eller har en holdning, der
skiller sig markant ud fra de flertallets, vil træde i baggrunden. Det er en ulempe, som jeg er
opmærksom på eksempelvis i rekrutteringen af informanter til fokusgruppeinterviewene, da jeg
rekrutterer dem gennem spørgeskemaet, får jeg også samtidig en ide om, hvilken holdning de
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overordnet har til emnet. Ydermere er jeg opmærksom i selve den sociale proces, der opstår i
fokusgruppesituationen, hvor jeg giver ordet til en anden, hvis en informant virker dominerende
eller stiller et direkte spørgsmål henvendt til en anden informant, hvis denne informant er meget
tilbageholdende.
Den sociale proces, der er i fokusgruppeinterviewene, hvor interaktionen mellem informanterne
producerer dataene, er i tråd med det socialkonstruktivistiske perspektiv, der er tilgangen i dette
speciale. Dataene ses ikke som en objektiv eksisterende masse, der kan indsamles, men som
værende produceret og konstrueret gennem sociale processer. Dette skyldes, at virkeligheden og
defineringen af licensen bliver skabt gennem sprogets anvendelse i sociale sammenhænge (Halkier,
2002, s. 28). Det betyder helt konkret i denne afhandling, at det der undersøges koncentrerer sig om
de forskellige sociale fortolkninger, der defineres og diskursivt forhandles i forhold til, hvordan
licensbetalingen bør være, og om licens er positivt eller negativt.
Det har været min hensigt, at se hvordan diskurserne om licens bliver skabt i fokusgrupperne, og
derfor har jeg valgt, at jeg ikke kender informanterne, og at informanterne heller ikke kender
hinanden. Dette skaber ifølge Halkier en anden gruppedynamik og social interaktion, end hvis
informanterne havde kendt hinanden på forhånd (Halkier, 2016, s. 32). Fordelen ved at deltagerne
ikke kender hinanden er, at der ikke er en masse sociale relationer og eksisterende viden, som kan
påvirke interaktionen mellem deltagerne. Til gengæld kan en fokusgruppe, hvor deltagerne kender
hinanden i forvejen gøre informanterne mere trykke, og det er muligt at uddybe hinandens
udtalelser, fordi der allerede er delte erfaringer og oplevelser i relation til emnet (Halkier, 2016, s.
33). Men da dette speciale undersøger, hvilke diskurser der er herskende om licens, og hvorledes
disse diskurser forhandles, så bliver deltagerne, fordi de ikke kender hinanden, nødt til at være mere
eksplicitte i deres beskrivelser. Der er ikke noget, der kan blive taget for givet ved det en deltager
siger og, dermed er der mulighed for at få flere perspektiver frem undervejs i fokusgruppen
(Halkier, 2016, s. 32).
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6.4 Den analytiske metode i specialet
De ovenstående afsnit i dette metodekapitel har behandlet den empiriske metode i dette speciale, og
i dette afsnit vil fokus derfor være på den analytiske metode. Den analytiske metode omhandler
hvordan empirien bearbejdes, hvordan teorierne spiller ind i meningskondenseringen, hvilke styrker
og svagheder netop denne analytiske metode har for resultaterne i specialet.
6.4.1

Analysens struktur

Analysen er rent strukturelt inddelt i to analysedele, hvilket er illustreret i figuren nedenfor. Disse to
dele skaber samlet set dette speciales analyse. Indenfor hver analysedel er der en yderligere
inddeling i diskurs som tekst, diskursiv praksis og social praksis (Jf. Afsnit 4.1, Kritisk
diskursanalyse - Fairclough).
FØRSTE ANALYSEDEL--------------------------- ANDEN ANALYSEDEL
Hvordan legitimerer og kommunikerer DR
licensen i en tid præget af
mediekonvergens og digital udvikling?

Hvilke diskurser er herskende i forhold til
licens blandt målgruppen?

Figur 3: Projektets analysestruktur

6.4.2

Diskursanalyse som metode

Da diskursanalyse er den bærende analytiske metode i dette projekt, så vil denne metodiske tilgang
blive uddybet i dette afsnit. At foretage diskursanalyse bygger ifølge Jørgensen & Phillips både på
et metodisk og et teoretisk grundlag, og det skal accepteres for at bruge diskursanalyse, at det
metodologiske og teoretiske er en samlet pakke, der er meget tæt forbundet (Jørgensen & Phillips,
1999, s. 12). Derfor vil kun den metodiske del af brugen af diskursanalyse blive uddybet her, da den
teoretiske del af diskursanalyse allerede er blevet redegjort og diskuteret i de tidligere kapitler.
Diskursanalyse som metode er tæt forbundet med socialkonstruktivismen i antagelserne om,
hvordan virkeligheden opfattes og skabes (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 13). Med diskursanalyse
opfattes virkeligheden ikke blot som en afspejling af en objektiv og sand virkelighed, der er at finde
et sted. Med diskursanalysen erkender man, at virkeligheden kun er tilgængelig for os gennem
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vores viden, fordi vi som mennesker er prægede af vores kultur og historie (Jørgensen & Phillips,
1999, s. 13-14). Diskursanalyse er derfor i dette speciale særlig relevant, fordi diskurserne om
licens både er formet af den sociale praksis, kultur og historie de udspringer af, men også er med til
at forme licens som fænomen gennem interaktion og social praksis. Det er således interessant,
hvordan fænomenet licens bliver skabt gennem sociale processer, og hvordan de fælles opfattelser
af licens på diskursiv vis bliver forhandlet (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 14).
Med valget af den diskursanalytiske metode er det også vigtigt at forholde sig til den kritik, som
kan fremhæves ved diskursanalyse som helhed og ved den videnskabsteoretiske diskussion, der
knytter sig til resultaterne af diskursanalysen. Jørgensen og Phillips pointerer, at en af de svagheder
der kan fremhæves ved den kritiske diskursanalytiske tilgang, der anvendes i dette speciale, er, at
skellet mellem det diskursive og det ikke-diskursive er meget uklar (Jørgensen & Phillips, 1999, s.
101). Det bliver således op til den enkelte at vurdere, hvornår analysen af den sociale praksis er
tilstrækkelig, hvilket naturligvis er en udfordring, jeg som forsker skal være bevidst om.
I forhold til den videnskabsteoretiske diskussion om, hvad man kan bruge resultaterne fra en
diskursanalyse til, er der også kritik man skal forholde sig til. Eksempelvis retter nogle modstandere
af socialkonstruktivismen en kritik af, at resultaterne af diskursanalytiske undersøgelser ikke kan
konkludere, hvad der er sandt og rigtigt (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 162). Med dette menes, at
resultaterne blot er udtryk for en enkelt historie om virkeligheden, hvor der findes en hel masse
andre mulige (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 162). På den måde er det ikke muligt at generalisere
eller overføre resultaterne til at gælde hele befolkningen som en samlet masse. Denne kritik er
ifølge Jørgensen og Phillips karikeret og pessimistisk (Jørgensen & Phillips, 199, s. 162). Sørger
man blot for at være meget gennemsigtig i sin analyseproces, redegør for hvad det er, man vil
undersøge, argumenterer for grundlaget for den viden der produceres og så videre, så produceres
viden efter bestemte regler (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 168). Det bliver således ikke helt så
flydende, som kritikken lægger op til. Der er stadig generelle regler, som forskning og teorierne
foreskriver, og med dokumentation i empirien, så er det ifølge Jørgensen og Phillips muligt at:
”opnå den fremmedgørelse fra sin hverdagsforståelse af materialet, der er essentiel i
socialkonstruktionistisk forskning” (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 168). Jeg forsøger derfor at følge
både de genelle regler som forskningen foreskriver om eksempelvis gennemsigtighed og også den
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kritiske diskursanalyses specifikke regelsæt, således at grundlaget for den producerede viden og
resultaterne stadig kan siges at være velegnede til at undersøge kommunikationsprocesser i sociale
kontekster (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 10). I det næste afsnit vil validiteten og reliabiliteten af
specialets undersøgelser og resultater blive diskuteret, hvilket vil afslutte dette metodekapitel.

6.5 Validitet og reliabilitet
Validiteten omhandler gyldigheden af undersøgelsen, og hvorvidt jeg undersøger det, jeg har til
hensigt at undersøge (Kvale, 1997, s. 233). Det kan i den forbindelse ifølge Halkier være med til at
højne validiteten af ens undersøgelser at anvende triangulering i sine undersøgelser, fordi man på
den måde kan forbedre den metode, man har tænkt sig at anvende (Halkier, 2002, s. 18-19). I dette
speciale har jeg som sagt anvendt spøgeskemaet som forundersøgelse forud for de videre
undersøgelser for at få større viden om undersøgelsens fokusområde: diskurserne om licens.
Ligesom der i fokusgrupperne er forskellige holdninger til licens repræsenteret blandt deltagerne,
for at højne validiteten af undersøgelserne. Dette valg er truffet for at kunnet se, om diskurserne er
anderledes i de mere homogene grupper end i blandingsgruppen. Det kunne eksempelvis tænkes, at
deltagere i fokusgruppen med blandede holdninger ikke ville have ligeså stor lyst til at udtale sig
om emnet, hvis informanten er bevidst om, at der sidder personer med den stik modsatte holdning
lige ved siden af. Det er altså forsøgt at højne validiteten af undersøgelserne om licens ved, at der
både er en blandingsgruppe og to mere homogene grupper rent holdningsmæssigt. Dog kunne jeg
godt, hvis tidsrammen havde været en anden, have udført flere fokusgrupper for at se, om det er de
samme emner, der italesættes. Jeg vil dog argumentere for, at spørgeskemaet med over 3.000
respondenter er med til at højne validiteten i den forbindelse.
Reliabiliteten handler om pålideligheden af forskningsresultaterne (Kvale, 1997, s. 231). Jeg har for
at højne reliabiliteten vedlagt al den empiri, der analyseres ud fra i bilagene, således at læseren kan
se hele den samlede kontekst for de italesættelser, der analyseres. Det er desuden også i forbindelse
med reliabiliteten væsentligt at holde for øje, at jeg med den diskursanalytiske tilgang opnår viden,
der er præget af den sociale konstruktion, som diskurserne skabes i. De resultater der skabes er
prægede af både mine efterfølgende fortolkningsprocesser og den sociale praksis, som diskurserne
skabes på baggrund af. Det har derfor været vigtigt for at sikre reliabiliteten af resultaterne at
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inddrage relevante teorier til det efterfølgende analyse- og fortolkningsarbejde samt at være
opmærksom på, hvilke subjektive fortolkninger der kan spille ind i forhold til specialets resultater.
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7. Forundersøgelsens resultater
Alle resultaterne af forundersøgelsen, der inkluderer 3.049 respondenters svar, kan ses i bilag 4.
Men jeg vil her ganske kort klarlægge hvilke resultater, der kan drages fra forundersøgelsen, og
hvordan jeg bruger dem i det videre analysearbejde. Først og fremmest skal det gøres klart, at det
ikke er muligt at lave statistiske generaliseringer ud fra spørgeskemaets resultater. Det skyldes, at
respondenterne ikke er repræsentativt udvalgt, og derfor heller ikke er repræsentative for den
danske befolkningssammensætning. Det har dog heller ikke været tanken med spørgeskemaet, da
hensigten har været at anvende det som forundersøgelse til at teste min hypotese og til at rekruttere
informanter til fokusgrupperne, som jeg uddybede i metodekapitlet.
Spørgeskemaet fik sit eget liv på de sociale medier og blev uden min opfordring delt på
facebooksiden ”Afskaf DR Licens” (Facebook, 2017). Det blev altså delt 12 gange af personer fra
mit eget facebooknetværk og hele 104 gange fra personer udenfor mit eget netværk (Facebook,
2017). Gennem forundersøgelsen blev det klart, at flere svar kunne kategoriseres i nogle enkelte
punkter, som gik igen flere gange. Disse punkter er:
-

Licensen skal være betalt over skatten

-

Licens skal være indkomstafhængig

-

DR skal privatiseres eller være en abonnementsordning

-

Licensprisen er for høj

-

Licensen er gavnligt for demokratiet

-

Licens og public service skaber kultur til alle

Respondenternes svar gav mig således både mulighed for at rekruttere deltagere til fokusgrupperne
samt et bedre indtryk af, hvad det er for nogle emner, som er værd at fokusere på i de efterfølgende
undersøgelser af diskurserne om licens. Jeg præsenterede disse resultater for Louise og Heine for at
få deres reaktion på dem og for at debattere for og imod de enkelte forslag og kritikpunkter. Enkelte
steder anvendes resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i analysen af målgruppens italesættelser
af licensen, men kun som et supplement for at brede perspektivet i det italesatte lidt ud.
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8. Analyse
For at besvare den overordnede problemformulering, vil jeg i dette kapitel analysere empirien med
udgangspunkt i de udvalgte teorier og begreber, som blev defineret i kapitel 4.
Da problemformuleringen består af to dele, vil jeg i første analysedel fokusere på at besvare
spørgsmålet om, hvordan DR legitimerer og kommunikerer om licensen i en tid præget af
mediekonvergens og digital udvikling. Til denne første analysedel vil empirien dels bestå af
interview med to forskellige medarbejdere i DR; Louise Adler og Heine Øster Hansen og dels af de
licenskampagner, som DR de seneste år har benyttet til at kommunikere licensens legitimitet via.
Den anden analysedel fokuserer på målgruppens italesættelser af licensen, for at besvare
spørgsmålet om, hvilke diskurser der er herskende i forhold til licens blandt målgruppen. Til
denne analysedel består empirien af de tre fokusgrupper, der er sammensat af informanter, som er
henholdsvis imod licens, for licens og en blandingsgruppe med forskellige holdninger til emnet. I
denne del analyseres ligeledes, hvordan DR’s kommunikation bliver opfattet blandt målgruppen for
at klarlægge, hvor DR med fordel kan sætte ind i forhold til deres fremtidige kommunikative
arbejde med at legitimere licensen.
De to analysedeles resultater leder ned til det efterfølgende diskussionskapitel, der samler begge
analysedele, i en diskussion af fremtiden for licensen. Resultaterne fra analysen er således
grundlaget for de forslag til ændringer og forbedringer i relation til kommunikationen om licensen,
der diskuteres efterfølgende.

8.1 Første analysedel: DR’s kommunikation om licens
I den første analysedel, hvor der er fokus på DR’s kommunikation om licensen, har jeg undersøgt
deres licenskampagner nærmere. Jeg har udformet en tidslinje over de licenskampagner, der er
tilgængelige enten på DR’s egne kanaler eller på eksterne sider som YouTube, Mediestream, tvnyt,
Politiken og lignende. Denne tidslinje kan ses i bilag 10. Det har ikke været muligt at implementere
alle de licenskampagner, der nogensinde er blevet lavet, da disse ikke ligger tilgængeligt længere.
Men det er lykkedes mig at finde kampagner fra 1970’erne og frem til 2016 (Bilag 10). Sammen
med de to interview med Louise Adler og Heine Øster Hansen, der begge til dagligt arbejder med
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kommunikation og markedsføringen af licensen, vil diskurserne om licensen analyseres ud fra
Faircloughs tredimensionelle analysemodel. Jeg vil altså analysere, hvad det er for nogle diskurser,
der kommer til udtryk i DR’s kampagner og hvilke diskurser, der har været herskende fra 70’erne
og frem til nu. Det er hertil også interessant, hvordan medarbejderne legitimerer disse forskellige
diskurser, der kommer til udtryk i kampagnerne – og hvordan licensbetalingen generelt bliver
legitimeret. I et bredere samfundsmæssigt perspektiv er fokus også på, hvordan DR selv italesætter
nogle af de udfordringer, de står overfor i den digitale tid, vi lever i nu.
8.1.1

Første dimension: Diskurs som tekst

Den første dimension i Faircloughs analysemodel omhandler det tekstuelle niveau. I de kampagner
der har kørt gennem årene, er der forskellige strategier og diskurser, der kommer til udtryk. De
første licenskampagner så dagens lys i 70’erne og 80’erne, og frem til i dag har der med jævne
mellemrum kørt forskellige kampagner både i form af breve og spots på DR’s radio- og tv-kanaler
(Bilag 10). De forskellige strømninger i kampagnerne har fået hver deres overskrift herunder, for at
give et overblik over de diskurser, der kommer til udtryk i kommunikationen om licensen fra DR’s
side.
8.1.1.1 Den dårlige samvittighed
Louise Adler beskriver de første licenskampagner på følgende måde: ”hvis man ser nogle af de
gamle film fra 80’erne, så spiller de meget på det der med, at nu kommer licensmanden, uha jeg har
dårlig samvittighed, jeg skynder mig at tilmelde mig” (Bilag 5, l. 134-135). De gamle videoer er
ikke længere tilgængelige, så det er ikke muligt at analysere det konkrete tekstuelle niveau i de
allerførste kampagner i dybden. Men i de første kampagner var der, som Louise også fremhæver,
meget fokus på den dårlige samvittighed, hvilket også er tilfældet for flere af de efterfølgende
kampagnevideoer (Bilag 10). I 2005 lavede DR eksempelvis forskellige kampagnevideoer under
overskriften: ”Kan du se pointen, eller skal jeg stave det for dig?” (Bilag 10). Denne
kampagnestrategi bygger på det, som Louise beskriver, som et ”nasser koncept” (Bilag 5, l. 137138), hvor dem der ikke betaler licens og stadig benytter DR’s tjenester ”nasser” på alle de andre,
der betaler. Den tekstuelle dimension i Faircloughs model omhandler ordvalg, grammatik,
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kohæsion og tekststruktur (Fairclough, 2008, s. 31). Hvis den grammatiske del af sætningen: ”Kan
du se pointen, eller skal jeg stave det for dig?” undersøges nærmere, så bliver der i denne sætning
anvendt den interpersonelle funktion (Fairclough, 2008, s. 32). Den interpersonelle funktion kan
ifølge Fairclough komme til udtryk ved at være henholdsvis; deklarativ, når noget bliver påstået
eller konstateret, interrogativ, når sætningen er af spørgende karakter og imperativ, ved sætninger
med handlingsanvisninger, eksempelvis hvis der bruges bydeform til at udtrykke en anvisning om
at handle på en given måde (Fairclough, 2008, s. 33). Da sætningen udtrykker et spørgsmål om,
hvorvidt afsenderen skal stave pointen for modtageren, så er der her tale om den interrogative
funktion. I forhold til afsender-modtager-forholdet så bliver afsenderen med valget af denne
interrogative sætning ligeledes på et intellektuelt plan hævet over modtageren som en, der skal
forklare eller lære modtageren, hvad pointen med at betale licens er. På samme vis, som det er
tilfældet i de ældre licenskampagner, er diskursen i denne kampagne at tiltrække nye licensbetalere
ved at skabe dårlig samvittighed hos modtageren. I denne kampagne skabes den dårlige
samvittighed ved at vise, hvordan den ikke-betalende modtager udnytter alle dem, der betaler
licens.
I forhold til ordvalget bliver der i denne kampagne også brugt ord som ”sortseere” og ”nasseri”, da
ordlyden til sidst i videoerne er: ”Det her er et billede på alle jer sortseere og jeres ynkelige nasseri.
Kan I se pointen, eller skal jeg stave det for jer?” (Bilag 10). Så ud over den interrogative sætning
til sidst består første del af en deklarativ sætning, der konstaterer, at situationen der lige er blevet
præsenteret i videoerne, stemmer overens med situationen for ikke-betalerne. Med koblingen af de
to sætninger bliver kohæsionen, at ”sortseerne” både sammenkædes med det at ”nasse”, og at denne
handling er ”ynkelig”. Dette understøtter afsender-modtager-forholdet, hvor afsenderen, ud over at
fremstå bedrevidende, også ser modtageren som værende ynkelig og en, der lader sig fornøje uden
at yde noget til gengæld (Den danske ordbog, 2017a). Som tilføjelse hertil ligger der også en
generalisering i sammenkædningen af, at eksemplet i videoen er et billede på ”alle”, der ikke betaler
licens. Det både formodes og generaliseres med denne formulering, at alle der ikke betaler licens
også samtidig er sortseere, som benytter DR’s tjenester uden at bidrage økonomisk. Der findes i
denne kampagne ikke den mulighed, at der kan findes personer, der slet ikke anvender
licensudbydernes produkter. Louise beskriver budskabet til sidst i videoerne på følgende måde:
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”Vinklen bliver sådan til sidst, at nu bliver vi andre trætte af dig, du er uden for fællesskabet. Vi får
det sagt på sådan en lidt løftet pegefinger måde” (Bilag 5, l. 143-144). I forhold til det tekstuelle
niveau er der særligt to dele i denne udtalelse, jeg vil fremhæve som væsentlige for diskursordenen i
disse kampagner. Den første del omhandler ordvalget ”løftet pegefinger”. For med brugen af denne
formulering understøtter Louise det afsender-modtager-forhold, som kampagnerne giver udtryk for,
hvor DR, repræsenteret gennem Mads Brügger i videoerne, skal belære alle de uvidende ikkebetalere. Det får en opdragende betydning, som når forældre opdrager og lærer deres børn om, hvad
der rigtig og forkert adfærd. På samme vis fremstår DR i disse kampagner som et overhoved, der
skal opdrage borgerne i den korrekte adfærd – at betale licens. Den anden del af sætningen der også
er interessant i denne forbindelse er, den formulering der omhandler, at ikke-betalerne udelukkes fra
fællesskabet, fordi betalerne er trætte af dem. På et interdiskursivt niveau, anvender Louise en
reference, som henviser til konstruktionen af diskurserne i de nyere kampagner. I den næste bølge
af kampagner er licensen nemlig fremhævet som værende et fællesskab, hvilket jeg vil analysere
nærmere i det næste afsnit. I dette tilfælde bruges fællesskabsdiskursen altså som en reference til at
understrege, at diskurserne i disse kampagner også omfatter, at dem der ikke betaler således ikke er
en del af fællesskabet.
8.1.1.2 Licens er et fællesskab
Den anden diskurs, der kan identificeres i DR’s kampagner, er licensen som et fællesskab. Heine
Øster Hansen beskriver denne strategi på følende måde: ”DR har haft en overordnet bue, der hedder
”licens er noget, vi giver til hinanden”, den har været der i flere år under forskellige eksekveringer
men under den samme overskrift” (Bilag 6, l. 12-14). Fællesskabsdiskursen kommer til udtryk på
flere forskellige måder i kampagnerne, eksempelvis er der flere videoer uden tale, men hvor
almindelige danske borgere giver kendte DR-figurer videre til andre danske borgere. Eksempelvis
optræder Bonderøven, Barnaby, Kaj og Andrea, Pigekoret, Anders Lund Madsen og mange andre
som symboler på DR’s indhold, og disse symboler bliver således givet videre mellem borgerne. I
disse videoer er diskursen således ikke udtrykt verbalt, men fremstår i stedet meget visuel, og først
til sidst kommer teksten ”Licens er noget, vi giver til hinanden”. Første gang DR anvendte denne
formulering var i 2012, og Louise fortæller, at de her går væk fra den løftede pegefinger, som blev
anvendt i de tidligere kampagner, der på forskellig vis kommunikerede til den dårlige samvittighed
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hos dem der ikke betalte (Bilag 5, l. 145-146). I forlængelse heraf uddyber Louise, at ideen med den
ændrede diskursive tilgang har været at:
tale meget mere ind i fællesskabstanken og fortælle, at det kan godt være, at du ikke får noget
ud af det hele, men der er helt sikkert noget, du får noget ud af, men der er til gengæld også
noget som din bedstemor eller nabo får noget ud af (Bilag 5, l. 149-152).
I forhold til udsagnskraften i talehandlingen i disse fællesskabsorienterede diskurser og i citatet
ovenfor, så er Faircloughs begreb om den ideationelle funktion relevant at inddrage (Fairclough,
2008, s. 32). Den ideationelle funktion dækker ifølge Fairclough over, hvordan der tilføjes
betydning til verden samt processerne, enhederne og relationerne (Fairclough, 2008, s. 18). Ud fra
den ideationelle funktion udtrykkes betydningen i denne diskurs, at licensen er et fællesskab, som
alle i samfundet er en del af. Der er, som Louise fremhæver det, altid noget som du også får noget
ud af. Betydningen kan således sammenlignes med relationen og tilknytningen til fællesskabet i
samfundet. Selvom du personligt ikke anvender folkebibliotekerne, sjældent går til lægen og måske
aldrig har været indlagt på et hospital, så betaler du skat, hvis du er en del af fællesskabet i
samfundet, hvilket muliggør, at andre kan benytte sig af disse services. Med denne diskurs
anlægges der således en ideologisk vinkel, hvor fællesskabet er vægtet højt. Du bliver således en del
af dette fællesskab, hvis du betaler licens. Med fællesskabsdiskursen appelleres der således til den
kapitalform, som Bourdieu betegner som den sociale kapital (Bourdieu, 1991, s. 230). Den sociale
kapital er de ressourcer, som kan skabes i kraft af relationer og netværk. I denne forbindelse
muliggør netværket af licensbetalere, at der kan udbydes public service-indhold til gavn for alle.
Undersøgelser af effekten af de nonverbale videoer viste dog, at mange slet ikke forstod, hvad
licenspengene går til, og hvorfor de skal betale licens (Bilag 5, l. 159-161). Derfor er den sidste
strømning i kommunikationen om licens fokuseret på fakta og oplysning om, hvad licensen går til,
hvilket jeg vil analysere nærmere i det efterfølgende afsnit.
8.1.1.3 Fakta – hvad muliggør licensen?
I den nyeste strømning af kampagner fokuseres der på fakta om, hvad licenspengene går til, hvad
DR’s opgave er, hvorfor vi skal betale licens og lignende. Denne strømning er ikke helt så
selvstændigt afgrænset og opdelt som de to foregående, men skal i højere grad ses som en
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udbygning og videreførelse af fællesskabsdiskursen. Dog adskiller faktadiskursen sig fra den måde,
der kommunikeres på i fællesskabsdiskursen, hvorfor jeg vil argumentere for, at den også er udtryk
for en selvstændig diskursorden. I de nye kampagner er det DR-personligheder som Søren Malling,
Esben og Peter fra Monte Carlo, Petra og Erkan Özden der med udgangspunkt i tal og grafer
præsenterer fakta om, hvad medielicensen er med til at muliggøre (Bilag 10). Heine fortæller i den
forbindelse, at deres undersøgelser viste, at mange ikke ønskede at høre om, hvor vigtigt eller
værdifuldt DR er, de savnede i stedet information og fakta om, hvad licensen går til (Bilag 6, l. 2023). Der er derfor i faktadiskursen gjort meget ud af både visuelt og verbalt at understrege, hvad
licensen muliggør. Det fremhæves eksempelvis, at DR sender over 18.000 timers nyheder om året,
og denne deklarative sætning kombineres med fakta, der kommunikerer ind i en hverdagsdiskurs
om, hvor lang tid det eksempelvis tager at gro et skæg eller få tatoveret sin kærestes navn (Bilag
10). Så i forhold til tekststrukturen så er fakta forsøgt kombineret med hverdagsdiskurser og –
scenarier for at understrege pointen om, hvorfor vi skal betale licens, og hvad disse licensmidler
muliggør.
8.1.2

Anden dimension: Diskursiv praksis

Hvis vi bevæger os videre til den anden dimension i Faircloughs model, så omhandler den
diskursive praksis, hvordan tekster produceres, distribueres og konsumeres (Fairclough, 2008, s.
35). Denne del af analysen er bindeleddet mellem det tekstuelle niveau og den sociale praksis, og er
således også af mere fortolkende karakter end den tekstuelle dimension (Fairclough, 2008, s. 41). I
denne dimension er det interessant at se på styrken af ytringerne og herunder udsagnskraft,
kohærens og intertekstualitet, som Fairclough fremhæver som værktøjer til at analysere den
diskursive praksis nærmere (Fairclough, 2008, s. 38-44). I forhold til produktionen af kampagnerne,
så gør Louise og Heine det begge klart, at kampagnerne er produceret med den hensigt at
interpellere de ikke-betalende subjekter til at tilmelde sig licensen (Bilag 5, l. 187 & bilag 6, l. 242).
Ifølge Sepstrup og Øe skal målet med den pågældende kampagne altid være fokuseret på at ændre
målgruppens adfærd (Sebstrup & Øe, 2010, s. 205). I forlængelse heraf er begrebet kohærens
relevant, det dækker nemlig over de samlende egenskaber ved teksterne, som danner en
helhedsmening (Fairclough, 2008, s. 42). I kampagnerne er det kohærente link således, at
modtagerne skal interpelleres gennem kampagnerne til at ændre deres adfærd og tilmelde sig
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licensen. Strategien, der anvendes til at nå dette overordnede mål, er således forskellig i de tre
forskellige diskursordener.
I fællesskabsdiskursen bliver kohæsionen ikke helt klar for modtagerne, og helhedsmeningen
glipper lidt. Som Louise beskriver det, så er disse kampagner for abstrakte og budskabet: ”går
henover hovedet på folk” (Bilag 5, l. 194). Her skabes således ikke et kohærent link, der kan
videreføres i konsumptionen af kampagnerne, der gør, at modtagerne opfatter videoerne og
budskabet heri som meningsfuldt. Derfor ændrede de strategien, som jeg uddybede i den tekstuelle
dimension til i stedet at kommunikere gennem en faktadiskurs.
I forhold til udsagnskraften i faktadiskurserne kommunikeres der en anmodning om, at for at DR
kan producere det indhold de gør, ”så skal du betale licens”, som de siger til sidst i videoerne (Bilag
10). Udsagnskraften kommer således til udtryk i formuleringen, at ”du” som modtager ”skal” betale
licens. I fortolkningen af udsagnskraften af en given tekst er konteksten særdeles vigtig at inddrage,
da udsagnet vil tolkes meget forskelligt alt efter, hvilken kontekst det optræder i (Fairclough, 2008,
s. 40). Konteksten for denne formulering er, at dette er en kampagne, som har karakter af at fungere
som en reklame for, hvad DR kan tilbyde, hvis du betaler licens. Så her er udsagnskraften benyttet
til at interpellere subjektet til at ændre adfærd og begynde at betale licens ved at fortælle, hvad
pengene går til.
I den dårlige samvittighedsdiskurs er der benyttet intertekstuelle referencer til historier udenfor
kampagnerne, og der trækkes i flere af videoerne således på historier, som dem der ikke betaler
licens har oplevet. I andre videoer under samme diskurs er der anvendt metaforer i den forstand, at
scenariet, der bruges i videoerne, viser forskellige måder at ”nasse på andre” i private og
hverdagslignende situationer, hvilket bliver en metafor for, hvordan sortseerne nasser på alle dem,
der betaler licens. Videoerne forsøger med denne tilgang at påvirke diskursen om at man, ved ikke
at betale licens, udnytter alle dem, der betaler licens. Disse 3 forskellige diskursive strategier indgår
således alle i en hegemonisk kamp om at påvirke befolkningens holdning til licens samt at
mobilisere målgruppen til at ændre adfærd og begynde at betale. Jeg vil uddybe dette i det
efterfølgende afsnit, der analyserer den sociale praksis for de tre diskursordener og deres
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hegemoniske kampe for på forskellig vis at dominere og integrere befolkningen i forhold til
licensbetaling.
8.1.2.1 Kampagnernes effekt
I forhold til at interpellere subjekter gennem kampagnerne fortæller Heine, at: ”det har en effekt de
kampagner, som vi tidligere har kørt. Så ud fra en økonomisk betragtning, så siger evalueringerne,
at det er konstruktivt at køre de her kampagner” (Bilag 6, l. 39-41). Fælles for konsumptionen af de
tre diskurser er altså, at de har ført til en stigning i antallet af tilmeldinger, så på økonomiske
parametre har licenskampagnerne en effekt. Men Heine fremhæver også i den forbindelse at
målinger på andre parametre eksempelvis i forhold til, hvad befolkningen synes om kampagnerne,
om de forstår budskabet, og hvordan deres forståelse og opfattelse af licens og DR er, så: ”har vi de
modsatte konklusioner. Der har vi faktisk efter den mest positive mulige fortolkning ingen effekt.
Hvis man skal være lidt mere kritisk, så har det en negativ effekt” (Bilag 6, l. 44-46). Så for DR
som institution, er kampagnerne økonomisk gunstige, fordi målet om at få flere fra målgruppen til
at ændre adfærd og begynde at betale lykkedes. Men for DR’s brandværdi, så har kampagnerne
ingen effekt og måske endda en negativ påvirkning. Louise fortæller i samme vendinger som Heine,
at de får flere tilmeldinger, når kampagnerne kører, men forståelsen for licens og DR bliver ikke
større: ”På den måde har det til dels været en succes, men også ikke været en succes” (Bilag 5, l.
188-189). Så legitimeringen af licenskampagnerne består i, at de kan se, når kampagnerne
konsumeres, så stiger antallet af tilmeldinger, og hertil siger Heine: ”Så må vi endda æde de rådne
kameler, det koster for vores brandværdi, i hvert fald som det er eksekveret nu” (Bilag 6, l. 247248). Her er ordsproget ”at sluge en kamel” (Den danske ordbog, 2017b) brugt til at understrege
denne pointe. Det er endda ikke bare kameler, men ”rådne” kameler, hvilket forstærker betydningen
af de negative påvirkninger, det har for deres brand at køre licenskampagnerne. Der er også i dette
citat en henvisning til, hvordan systemet er eksekveret på nuværende tidspunkt. I denne del af
sætningen ligger der en reference til det faktum, at det system vi har på nuværende tidspunkt
kræver, at DR står for inddrivningen af licensmidlerne. Dette vil jeg uddybe næste dimension, der
omhandler den sociale praksis. Heine fremhæver også, at de på længere sigt vil være med til at
præge samfundsdiskursen i en mere positiv retning med kampagnerne (Bilag 6, l. 245). Men dette
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er sværere at måle på end antallet af tilmeldinger, og med den licensmodel der er nu, så er det først
og fremmest det, der er succeskriteriet med kampagnerne.
8.1.2.2 Distributionsmæssige udfordringer
I forhold til distributionsdelen af kampagnerne, fremhæver både Louise (Bilag 5, l. 227-231) og
Heine (Bilag 6, l. 102-106), at der rent praktisk er nogle udfordringer ved at få kampagnerne ud til
særligt den yngre del af befolkningen. Dette skyldes hovedsageligt de ændrede medievaner, der
medfører, at de klassiske kanaler til distribution af kampagnerne ikke benyttes i samme grad
længere, særligt ikke blandt den yngre befolkningsgruppe – næste generation af licensbetalere. I
forbindelse med de ændrede medievaner spiller mediekonvergensen en stor rolle, da det klassiske
flow-tv har fået konkurrence fra indhold, der kan streames eksempelvis via smartphonen, når
brugeren er på farten – hvor og hvornår det passer ind i individets kalender (Horn, 2001). Det vi
kender som on demand. Denne løsning passer godt ind i det moderne individs hverdag, hvor de
klassiske medieteknologier konvergerer og giver nye måder at lade sig underholde på (Horn, 2001).
Dette er en ændring i den sociale praksis og altså en faktor, der er ganske væsentlig i forhold til
konstitueringen af diskurserne om licensen. I det næste afsnit vil den sociale praksis derfor
analyseres i forhold til DR’s kommunikation om licensen.
8.1.3

Tredje dimension: Social praksis

Under den sociale praksis i Faircloughs analysemodel er det rammen om teksten eller den
kommunikative begivenhed, der undersøges nærmere (Fairclough, 2008, s. 130). Det er altså både
den situationelle, kulturelle eller samfundsmæssige kontekst, som kommunikationen er indlejret i,
der inddrages i denne analysedel (Fairclough, 2008, s. 130).
8.1.3.1 De ændrede medievaner
Den situationelle kontekst er den, at streamingtjenesterne vinder mere og mere indpas i vores
hverdag og særligt blandt den yngre målgruppe, går udviklingen hurtigt (Heiselberg &
Svenningsen, 2017). Det medfører ifølge Heine, at: ”vi ikke har nogle kanaler, hvor vi rammer dem,
da de i stigende grad ikke er til stede i vores univers, selvom vi er så ekstremt dominerende, som vi
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er” (Bilag 6, l. 102-104). Udfordringen for DR ved at kommunikere om licensen, særligt til de unge,
er altså, at de ikke har nogle kanaler, hvor de kan ramme dem med deres markedsføringstiltag,
selvom DR er så dominerende i medielandskabet, som de er. De unges praksis har nemlig ændret
sig; de tager de nye teknologier til sig hurtigt og bruger de traditionelle medier mindre og mindre
(Slots- og Kulturstyrelsen, 2016d). Faktisk viser en rapport fra The Digital Economy and Society
Index (DESI), at vi er det land i EU, der streamer mest (Kammersgaard, 2017). I Danmark har 49 %
af internetbrugerne indenfor de sidste 3 mdr. benyttet en streamingtjeneste til at se en video, hvilket
er dobbelt så højt som gennemsnittet i EU (Kammersgaard, 2017).
I den forbindelse er det interessant at inddrage Giddens teori om kendetegnene ved det senmoderne
samfund (Giddens, 1994, s. 22). Transformationen af tid og rum og mediekonvergensen gør nemlig,
at de traditionelle medier har fået stor konkurrence blandt andet fra streamingtjenesterne, som
danskerne som sagt er hyppige brugere af. Individet i det moderne samfund er i besiddelse af flere
forskellige apparater som konvergerer, og gør det muligt at benytte det samme apparat til en masse
forskellige services. Smartphones, computere og smart-tv’et er gode eksempler på apparater, der
alle har mange forskellige funktionaliteter og dermed muliggør, at vi kan kommunikere og lade os
underholde på tværs af landegrænser, hvor og hvornår vi vil. Så de klassiske flow tv- og
radioplatforme er ikke længere de rette kommunikationskanaler til distribution af licenskampagner
til de unge. Denne udvikling er DR også meget optagede af, og til interviewene fremhævede også
både Louise (Bilag 5, l. 320) og Heine (Bilag 6, l. 79-82), at de er i gang med at udvikle en ny
kampagnestrategi for netop at nå ud til de unge. På deres hjemmeside er der en artikel fra den 20.
juni, hvor overskriften lyder: ”DR inviterer til en snak om indhold og forventninger” (Dohrmann,
2017). Så ligesom kulturminister Mette Bock har lagt op til debat med borgerne forud for det nye
medieforlig (Madsen, 2017a), så inviterer DR således også borgerne til ni debatmøder rundt
omkring i landet i løbet af sommeren og efteråret. Så hvad dette munder ud i, og hvad deres nye
kampagnestrategi indebærer må fremtiden vise. Men noget kunne godt tyde på, at det handler om
øget borgerinddragelse, Louise siger i hvert fald: ”Jeg håber, at vi er på vej mod noget, som er
meget mere involverende” (Bilag 5, l. 329-330).
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8.1.3.2 Modstanden mod licensen og DR
Hvis vi forbliver i Giddens terminologi og tilføjer Bourdieus felt-begreb, så er det interessant,
hvordan tilliden til DR indenfor feltet i den offentlige debat om licensbetaling i nogle tilfælde er
udfordret i en sådan grad, at der opstår fællesskaber på baggrund af modstanden mod licensen.
Ifølge Louise består nogle af deres væsentligste udfordringer i forhold til kommunikationen om
licens i, at befolkningen ikke længere er så autoritetstro, som man var tidligere (Bilag 5, l. 146-147).
Hertil fremhæver hun også, at det er blevet mere socialt acceptabelt ikke at betale: ”der er mange
grupper, hvor der ikke er nogen socialt konsekvens ved ikke at betale, det er faktisk lige før, at der
er nogle steder, (…) hvor det er mere pinligt at betale” (Bilag 5, l. 112-114). Den sociale accept i
forhold til at undlade at betale licens kommer eksempelvis til udtryk på kollegier, hvor de unge
advarer hinanden i forbindelse med licensinspektørernes besøg og deler telefonlister med numre
som DR typisk ringer fra (Bilag 5, l. 108-111). Der er også lavet hjemmesider og sider på
Facebook, hvor mange tusinde borgere guider hinanden i, hvordan man kan slippe udenom
licensbetalingen (Facebook, 2017). Disse udfordringer kan karakteriseres med Giddens begreb om
refleksivitet, der omhandler måden hvorpå, vi som individer i det moderne samfund reflekterer over
årsagerne til, at vi handler, som vi gør (Giddens, 1994, s. 38). Tidligere blev licensopkrævningen i
højere grad accepteret, dels fordi medielandskabet så helt anderledes ud, og der ikke var de samme
valgmuligheder og medietilbud, der er i dag. Og dels fremhæver Heine, at: ”det bliver mere og mere
acceptabelt ikke at betale til trods for, at du skal, fordi der ikke er nogen sanktionsmuligheder”
(Bilag 6, l. 155-156). Praksissen om licensbetaling er indenfor flere felter ikke længere blot en
tradition, der accepteres – der reflekteres og overvejes, inden der handles. Den sociale praksis
revurderes og omformes således hele tiden på baggrund af den information og viden, som individet
tilegner sig i de refleksive processer mellem tanke og handling (Giddens, 1994, s. 39). Flere og flere
hjælper således hinanden med at dele informationen om eksempelvis de manglede
sanktionsmuligheder. Dette er ligeledes et aspekt, som målgruppen også italesætter, og det er derfor
også et fokuspunkt i den anden analysedel.
I forhold til udlejringen af de sociale systemer som ligeledes ifølge Giddens er et kendetegn ved
moderniteten, så skal DR for de symbolske tegn – licenspengene, som befolkningen betaler – levere
ekspertviden indenfor public service. Som jeg har uddybet i de indledende afsnit, er DR ikke den
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eneste udbyder, men de er den public service-udbyder, der modtager den største andel af midlerne.
Mange kobler desuden licensbetalingen med DR, fordi det er DR, der står for indkrævningen (Bilag
6, l. 9-11). Derfor skal befolkningen have tillid til, at DR leverer denne public service-ydelse for
ellers ville endnu færre betale, og så vil DR som ekspertsystem ikke kunne fungere. Og når der
skabes fællesskaber og diskussioner indenfor bestemte felter, hvor det er socialt acceptabelt ikke at
betale licens, så er disse opståede diskurser også med til at præge både individet og
samfundsdiskursen om licensbetaling. Ifølge Fairclough handler hegemoni om at skabe alliancer og
dominansrelationer (Fairclough, 2008, s. 52). Disse modstandsbevægelser mod licensbetalingen
hviler ofte på både ideologiske og politiske principper, og de indgår dermed i den hegemoniske
kamp med diskurserne fra DR om at dominere de herskende diskurser i samfundet.
8.1.3.3 Public service og de frie markedskræfter
En af de medvirkende faktorer til at tilliden til DR som ekspertsystem er udfordret kan skyldes, som
jeg har været inde på tidligere, at den digitale udvikling indenfor medieudbuddet er ekspanderet.
Det medfører, at diskursen hele tiden omformes på baggrund af både de private og offentlige
diskursordener (Fairclough, 2008, s. 132). Fairclough fremhæver, at mediernes diskursorden også er
påvirket af forandringer i både samfundet og kulturen. Han fremhæver dette som: ”relationen
mellem den mere traditionelle public service-diskursorden og markedets og forbrugerismens
kommercielle diskursorden” (Fairclough, 2008, s. 132). Netop dette italesætter Heine også. Han
anerkender, at: ”der er rigtig meget, som de frie markedskræfter også kan håndtere. Det er jo ikke
fordi, at der bare ville være et tomt hul, der hvor DR var” (Bilag 6, l. 206-207). Disse argumenter
med udgangspunkt i de frie markedskræfter og den øgede konkurrence er også argumenter, som
målgruppen italesætter, hvilket vil blive analyseret nærmere i den næste analysedel. Men en del af
udfordringen for DR’s markedsføring af licensen og deres hegemoniske kamp for at dominere
samfundsdiskursen og herigennem integrere befolkningen er således påvirket af den digitale
udvikling. Udviklingen har muliggjort, at kommercielle konkurrenter kan levere en lignende
service, hvilket er en udfordring for DR’s kommunikation om licensen.
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8.1.3.4 Merværdien for samfundet
I forhold til hvordan Heine og Louise italesætter licensens legitimitet på et mere overordnet plan, så
fremhæver de begge den merværdi, som de mener, det at vi betaler licens skaber for samfundet.
Louise udtaler, at der gennem oplysning og dannelse skabes en samlingskraft og en forståelse for
hinanden, der muliggøres af, at vi betaler licens og har udbydere af public service (Bilag 5, l. 5859). Hun tilføjer hertil: ”det er rigtig godt, at man har nogle medier, der er frie til at formidle det,
som de vil (…), det syntes jeg er enormt vigtigt for et demokratisk samfund” (Bilag 5, l. 61-63).
Her er værdien fremhævet både på et individuelt plan med ord som ”oplysning” og ”dannelse” og
på samfundsniveau, fremhæves de uafhængige medier som væsentlige for vores demokratiske
samfund. Louise appellerer med denne italesættelse af licens til individets kulturelle kapital, og
ifølge Bourdieu så intensiveres kampene, når der kan sættes spørgsmålstegn ved den bytteværdi, der
er mellem den kulturelle kapital og den økonomiske kapital (Bourdieu, 1998, s. 34). I forlængelse
heraf er det også en udfordring for DR, at flere enten ikke opfatter, at de benytter DR’s indhold
(Bilag 6, l. 106-109), eller at de opfatter konstellationen som en brugerbetalingsordning (Bilag 5, l.
247). For anvender den enkelte person i meget lille grad eller måske slet ikke de services, der er
skabt på baggrund af licensmidlerne, så kan der sættes spørgsmålstegn ved bytteværdien af den
kulturelle værdi, man får for ens økonomiske bidrag.
For Heine italesættes licensen på en anden måde. Han mener nemlig, at licensen blot er
bogholderiet indenfor public service, og at vi hellere skal snakke om den værdi, der er ved alt det,
som licensen muliggør (Bilag 6, l. 125-127). Heine italesætter licensen og merværdien på følgende
måde:
jeg vil meget gerne dreje fokus væk fra licens, som er ekstremt fyldt med opfattelser,
forudindtagethed og konnotationer. Så vil jeg hellere se på den grundlæggende værdi, der
ligger i public service, (…) hvor man kan tale om værdiforøgelse (…) som muliggøres af
licensen (Bilag 6, l. 128-132).
Så for både Louise og Heine legitimeres licensbetalingen af, at den muliggør og skaber en merværdi
for individet og samfundet ved, at alle får lige adgang til oplysning, kultur og dannelse fra frie og
uafhængige medier. De italesætter blot deres opfattelse af licensen i denne relation på forskellig vis.
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8.1.3.5 Licenssystemet i dets nuværende form
En del af den sociale praksis i forhold til diskurserne om licens fra DR’s side omfatter også det
licenssystem, vi har på nuværende tidspunkt. Heine fortæller i den forbindelse, at: ”Reglerne er jo
helt vanvittige nu, hvis man bor 5 unge studerende sammen, så skal man betale 5 fulde licenser,
men hvis man er en familie på 5, så skal man kun betale 1 licens” (Bilag 6, l. 159-161). Den måde,
som systemet er opbygget på, bliver ofte opfattet som værende uretfærdigt, hvilket Heine
fremhæver som skadende for DR’s brand (Bilag 6, l. 185-191). Om denne udfordring siger Heine:
”det er jo en kæmpe udfordring for os markedsføringsmæssigt, at der er så store barrierer og
problemer i systemet” (Bilag 6, l. 169-170). Betalingssystemet i dets nuværende form skaber altså
store udfordringer i forhold til deres arbejde med at kommunikere om licensen. Men både Heine og
Louise understreger, at dette hviler på politiske og direktionsmæssige beslutninger, som de ikke har
indflydelse på som kommunikationsmedarbejdere (Bilag 6, l. 170-172; bilag 5, l. 267-269). Men
licenssystemet, som det er opbygget nu, er en del af konteksten som diskurserne om licens er
indlejret i, hvilket skaber en udfordring for DR’s markedsføring af licensen. Dette er ligeledes en
del af diskussionen om licensen fremtid.

8.1.4

Opsummering på første analysedel

Licenskampagnerne er produceret for at interpellere subjektet til at tilmelde sig licensen. Og
strategien til at nå det mål er således forskellig i de tre forskellige diskursordener, jeg har
identificeret, der har domineret kampagnerne fra 70’erne og frem til i dag. De tre diskursordener der
kan identificeres er:
-

Den dårlige samvittighedsdiskurs der kommer til udtryk ved dels, at der gennem
skræmmekampagner vises pejlevogne, og hvordan ikke-betalerne nemt kan opspores. Dels
understreges det, at ikke-betalerne nasser på alle dem der betaler. I begge tilfælde er det den
dårlige samvittighed, der appelleres til.

-

Fællesskabsdiskursen lægger vægt på, at du ved at betale licens bliver en del af et
fællesskab, der muliggør, at der er public service-indhold til enhver smag. I denne diskurs er
der lagt vægt på at appellere til modtagernes sociale kapital med paralleller til individets
deltagelse i velfærdssamfundets fællesskab. Der kommunikeres, at der også er et fællesskab
omkring det at betale licens.
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-

Faktadiskursen informerer modtagerne om, hvad licensmidlerne går til, hvor meget DR
producerer og tilbyder. Denne diskurs kombinerer fakta om licensen med
hverdagssituationer. DR forsøger med denne kombination at gøre op med de uklarheder,
som målgruppen har fremhævet, der er i forhold til, hvad pengene går til.

DR oplever en stigning i antallet af tilmeldinger i de perioder, hvor kampagnerne kører, så
kampagnerne har en effekt. Men det er på bekostning af deres brandværdi, for befolkningen tænker
ikke mere positivt om hverken licens eller DR, når de ser kampagnerne, tvært imod har
kampagnerne den modsatte effekt. Licensen bliver på et mere overordnet plan legitimeret af, at der
ifølge Louise og Heine er en værdiforøgelse for både individet og for samfundet ved det, som
licensen muliggør. Det er vigtigt for et demokratisk samfund, at vi som individer kan blive oplyst
og dannet af medier, der er uafhængige af økonomiske og politiske interesser.
Louise og Heine fremhæver forskellige udfordringer, som DR står overfor i forbindelse med at
kommunikere om licensen i den digitale tid, vi lever i nu. Mediekonvergensen og de ændrede
medievaner gør, at flere befolkningsgrupper er svære at ramme med kampagner, både fordi den nye
generation af licensbetalere er mindre tilstede i DR’s univers end tidligere, og fordi de har mange
andre medietilbud at vælge imellem. Tilliden til DR som ekspertsystem er i nogle tilfælde så stærkt
udfordret, at der skabes fællesskaber på baggrund af en modstand mod licensen. Den øgede
refleksivitet gør også, at befolkningen ikke længere er så autoritetstro, og at der nu reflekteres i
højere grad end tidligere over, hvorfor man handler, som man gør. Stigende opmærksomhed på at
der ikke er nogle praktiske konsekvenser ved at undlade at betale, at de frie markedskræfter kan
levere lignende medietilbud, og at det indenfor flere felter i samfundet er socialt acceptabelt ikke at
betale licens er alt sammen ligeledes argumenter, der skaber udfordringer for DR’s
kommunikationsarbejde med at legitimere licensen. At licenskonstellationen er som den er nu, er
også en kommunikativ udfordring for DR, fordi den kan opfattes som vanvittig og uretfærdig,
hvilket er en kæmpe udfordring for arbejdet med at markedsføre licensen. Licenssystemet skaber
således en barriere, der muliggør argumenter, som det er en udfordring for DR at kommunikere sig
ud af.
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8.2 Anden analysedel: Målgruppens italesættelser af licensen
I denne del af specialet vil jeg analysere, hvilke diskurser der er herskende i forhold til licens blandt
målgruppen. Fokus for denne analysedel er således at undersøge, hvilke positive og negative
diskurser målgruppen italesætter om licensen. Det giver mulighed for i det efterfølgende kapitel at
diskutere, hvordan DR i fremtiden kan gribe kommunikationsarbejdet an for at forbedre
legitimiteten af licensen. Empirien der analyseres består af de tre fokusgrupper, jeg har afholdt, og
hertil suppleres med enkelte referencer til respondenternes besvarelser af spørgeskemaet.

8.2.1

Første dimension: Diskurs som tekst

I forhold til den tekstuelle dimension i Faircloughs analysemodel, så er der flere elementer, der er
interessante for målgruppens italesættelser af licensen. De emner, der er særligt fremtrædende i
empirien, har jeg valgt at inddele i 3 underoverskrifter: Genudsendelser, hvad dækker public service
over og betydningen af licensprisens størrelse.
8.2.1.1 Genudsendelser
I forhold til ordvalget er det interessant, at der i alle tre fokusgrupper bliver fremhævet
”genudsendelser” som noget af det, de associerer DR og licensbetalingen med. I forskellige
negative vendinger italesætter flere informanter, at de har den opfattelse, at DR har flere
genudsendelser end andre kanaler (Bilag 9, l. 138; bilag 7, l. 258). I blandingsgruppen fremhæver
Ida sin frustration over genudsendelserne på følgende måde: ”Ja, genudsendelser, genudsendelser
og genudsendelser. Jeg er sindssygt træt af hele tiden at se Krøniken og (…) Matador, der kører for
11. gang i træk” (Bilag 9, l. 132-133). I forhold til kohæsionen i denne udtalelse, så bliver ordet
”genudsendelser” gentaget tre gange, som et argumentatorisk virkemiddel til at understege pointen
om, hvor mange genudsendelser Ida oplever, der er på DR’s kanaler.
I fokusgruppen imod licens fremhæves genudsendelser ligeledes som karakteristisk for DR’s
indhold, Sebastian siger blandt andet: ”Har du set, hvor meget Barnaby der kommer på DR, de har
ikke andet end genudsendelser og X Factor for helvede” (Bilag 7, 255-256). Dette skal ses i relation
til den samlede tekststruktur i denne fokusgruppe, hvor X Factor af informanterne opfattes som
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underholdning, der ikke hører til på en licensfinansieret kanal (Bilag 7, l. 310-311). Kohæsionen er i
denne udtalelse, at der med den deklarative sætning bliver konstateret, at DR’s indhold udelukkende
består af underholdningsprogrammer, som en licensfinansieret kanal ikke bør sende samt
genudsendelser.
Selv i fokusgruppen for licens udtrykker også Peter frustration over genudsendelserne, og det som
han kalder ”ligegyldigt fyldstof” (Bilag 8, l. 440). Han uddyber det på følgende måde: ”Det som jeg
synes, de falder lidt af på, det er, at jeg synes, der er meget day-tv” (Bilag 8, l. 437-438). Her er
genudsendelserne kædet sammen med ordet ”day-tv”, der referer til alt det tv der sendes i
dagtimerne udenfor primetime. Peter anvender formuleringen ”de falder lidt af”, der grammatisk er
udtryk for en ideationel mening, hvor processen gives en betydning (Fairclough, 2008, s. 32).
Processen handler om, at når DR sender indhold i tv, så falder de af på den ifølge Peter, når de
sender for mange genudsendelser. Også i spørgeskemaet er genudsendelserne et omdrejningspunkt.
Her bruger 402 respondenter ordet ”genudsendelse”, til at beskrive, hvad der er de første 2-3 ord, de
kommer til at tænke på, når de hører ordet licens (Bilag 4).
Ud over at der er en generel opfattelse blandt mange af informanterne om, at DR har flere
genudsendelser end andre kanaler, så fremhæver flere også, at betalingsformen spiller ind i den
forbindelse. Ida siger blandt andet: ”Jeg tror også, at det er en af de ting, jeg synes er frækt, når de
laver så mange genudsendelser, (…) at man så kræver den betaling, som man gør” (Bilag 9, l. 157159). Her er tolerancen for genudsendelserne italesat som værende mindre, fordi DR samtidig
”kræver betaling” for deres indhold. Også Emil fremhæver, at det handler om, at situationen for DR
er anderledes end for de kommercielle kanaler: ”hvis jeg er tvunget til at betale, så skal kvaliteten
også være højere, end jeg forventer andre steder, hvor jeg frivilligt kan gå min vej” (Bilag 7, l. 260262). Det er altså fremhævet gennem en handlingsanvisende imperativ sætning, at kvaliteten for DR
”skal være højere” end på andre kanaler (Fairclough, 2008, s. 33). DR skal altså handle anderledes
end andre udbydere, fordi de er licensfinansierede. Så ikke blot i forbindelse med mængden af
genudsendelser men også på et generelt plan, så kan DR slippe afsted med mindre end andre
medievirksomheder, fordi konstellationen er, som den er.
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8.2.1.2 Hvad dækker public service over?
Et andet emne der går igen i både fokusgrupperne og i spørgeskemaet i forbindelse med diskurserne
om licens er definitionen på public service, og hvad den indholdsmæssigt bør dække over. Dette
emne er genstand for debat både internt i de tre forskellige fokusgrupper og på tværs af
fokusgrupperne.
I fokusgruppen imod licens fremhæves det, at underholdningsprogrammerne ikke hører til under
deres definition på public service. Sebastian forklarer det på følgende måde: ”når vi arbejder med
det udgangspunkt, at hele deres eksistensgrundlag er, at de skal fremføre noget public service til
dem der nu engang betaler for det, så falder det bare til jorden for mig, når man overlever på
underholdningen” (Bilag 7, l. 573-575). Med denne deklarative italesættelse konstateres det, at
eksistensgrundlaget ”falder til jorden”, når der også produceres underholdningsprogrammer. Frank
udtaler hertil, at: ”Radio24syv er public service i sin reneste form” (Bilag 7, l. 466). Her bliver
Radio24syv altså fremhævet som det, der er idealet indenfor public service. Det er et eksempel på,
hvad informanterne der er imod licensen definerer som ”ren” public service. Til sidst i
fokusgruppen opsummerer Emil på følgende måde: ”hvis man tog de her store blokke ud, og at
DR2 og Radio24syv er public service delene (…), så ville vi godt acceptere, at der var et public
service grundlag” (Bilag 7, l. 476-478). Hvis underholdningsblokken således blev fjernet, og
konstellationen i stedet kun bestod af indhold som informanterne karakteriserer som ”ren public
service”, så ville de bedre kunne acceptere licensbetalingen. For Sebastian personligt ville han af
politiske og ideologiske årsager stadig ikke være helt tilfreds med denne løsning, fordi han mener,
at medierne skal kunne overleve på markedsvilkår (Bilag 7, l. 903-905). Og Frank fremhæver, at
hans modstand mod licensen hovedsageligt bunder i, at han mener, at DR’s programmer er politisk
farvede (Bilag 7, l. 87-88). Men de er enige om, at deres modstand mod DR ville blive mindre med
denne ”rene” public service konstellation, der ikke har underholdningsdelen med.
I fokusgruppen af glædelige betalere har de en helt anden definition på, hvad public service-indhold
er for dem. For dem er underholdningsdelen også en vigtig del af public service, Line uddyber det
på denne måde: ”Public service er jo også at finde dét, som folk gerne vil se, man skal jo ikke kun
levere objektive nyheder, man skal jo også kunne servicere dem med netop underholdning” (Bilag
8, l. 422-423). Kohæsionen er her, at public service bliver defineret som en service, der også
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inkluderer det at underholde seerne. Definitionen af public service er således meget bredere blandt
dem der er for licensen. Katrine pointerer også i den forbindelse: ”Du kan ikke holde ud at se det,
hvis det kun er undervisningsprogrammer (…) Vi skal jo også slappe af engang imellem, og det
synes jeg også er DR’s pligt” (Bilag 8, l. 426-428). Her er ordvalget ”pligt” interessant, fordi
Katrine med brugen af det ord fremhæver, at DR har ”pligt” til ikke blot at undervise borgerne, men
også at underholde dem. De er alle enige om, at det ikke ville give mening, at fjerne
underholdningsdelen, samt at slogannet om at ”licens er noget, vi giver til hinanden” er meget
sigende for deres opfattelse af public service (Bilag 8, l. 390). Peter bruger formuleringen:
”fællesskab frem for individualisme” (Bilag 8, l. 386), og Line fremhæver DR’s indhold som
værende: ”en samtalekatalysator” (Bilag 8, l. 376). Hun uddyber hertil: ”Der er da mange
sammenhænge, hvor man ikke kan være med, hvis man ikke har set X Factor. På den måde leverer
DR ligesom det, du kalder fællesskab” (Bilag 8, l. 391-392). I denne fokusgruppe taler
informanterne således meget ind i den fællesskabsdiskurs, som DR også italesætter. På denne måde
er den sociale kapital således også væsentlig for informanternes italesættelser i og med de
fremhæver, at relationer og fællesskaber bliver skabt på baggrund af DR’s brede indhold, der også
inkluderer underholdningsprogrammerne. Alle har adgang til indholdet, og derfor har alle også
mulighed for at være med i de sociale snakke i frokostpausen om de enkelte programmer. Med disse
udtalelser bliver den sociale kapital indenfor feltet af glædelige licensbetalere omsat til det, som
Bourdieu betegner som symbolsk kapital (Bourdieu, 1997, s. 115). Konstitueringen af den
symbolske kapital skabes, fordi informanterne indenfor netop dette felt anerkender og deler
opfattelsen af licensbetaling og public service som fællesskabsfordrende. De tillægger altså licensen
den værdi og egenskab, at den styrker fællesskabsfølelsen og relationen mellem mennesker
(Bourdieu, 1997, s. 115).
I blandingsgruppen florerer mange af de samme argumenter, som jeg har været inde på i det
ovenstående. Særligt italesætter de informanter der er imod licensen også i denne fokusgruppe, at
underholdning ikke hører til i definitionen af public service, så det vil jeg ikke uddybe yderligere.
Men Marcus fremhæver, at: ”man ville komme til at misse public service-målet i at ramme bredt”
(Bilag 9, 783-784), hvis man skar underholdningen fra. Og selvom Jonas ikke betaler licens, så
tilslutter han sig, at public service skal ramme så bredt som muligt og at: ”Det højkulturelle rammer
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kun meget få mennesker i Danmark, hvor X Factor rammer en million” (Bilag 9, l. 317-318). I
forhold til tekststrukturen i de to udtalelser, så fremhæves det, at hvis underholdningen blev skåret
fra, ville public service kun være for den højkulturelle elite i samfundet. Der er dog bred enighed i
denne fokusgruppe om, at nyhedsdækningen, debatprogrammerne og lignende informative
programmer er vigtigst for definitionen af public service. Jim og Marcus, der begge glædeligt
betaler licens, italesætter også vigtigheden i public service ved at fremhæve, at DR: ”er en
supervigtig demokratisk institution” (Bilag 9, l. 987), og at det er vigtigt for demokratiet, at der er
programmer, som går i dybden og tør stille kritiske spørgsmål (Bilag 9, l 1059-1061). Så ordet
”demokrati” er også væsentligt for de to af informanterne i denne fokusgruppe, der glædeligt betaler
licens.
8.2.1.3 Betydningen af licensprisens størrelse
Et andet emne der ofte fremhæves i empirien er licensprisens størrelse. I spørgeskemaet bruger 763
respondenter ordet ”dyrt”, når de skal beskrive, hvad de kommer til at tænke på, når de hører ordet
”licens” (Bilag 4). Heine er dog ikke enig i denne betragtning, han synes, at de forskellige platforme
DR har tilbyder rigtig meget kvalitetsindhold, og så tilføjer han: ”Jeg synes, det er en forkælet
holdning” (Bilag 6, l. 231-232). Han mener, at det handler om, hvordan man disponerer over sine
penge (Bilag 6, l. 228-229). Men ikke desto mindre, er der mange i spørgeskemaet, der fremhæver
prisen, og også i fokusgrupperne diskuteres dette emne. Det interessante er her, hvad der bliver
italesat i relation til licensprisen. For ligesom med de ovenstående emner er der forskellige normer
og forestillinger om, hvad byttehandlen mellem licenspengene og public service-indholdet, der
gives til gengæld, har af værdi. Her er Bourdieus begreb om habitus relevant at inddrage, da
italesættelserne giver udtryk for de vaner og holdningssystemer, individet orienterer sig efter
(Bourdieu, 1997, s. 23-24).
For Frank, der ikke betaler licens, betyder beløbets størrelse ikke noget, han siger: ”Jeg har ikke
noget imod stats-tv, og jeg har heller ikke noget imod at betale til det, hvis de lever op til deres
krav” (Bilag 7, l. 482-483). Hans modstand er rettet mod DR, fordi han mener, at DR er
”socialistisk propaganda” (Bilag 7, l. 346), og at de derfor ikke lever op til public service-kravet om
upartiskhed (Jf. afsnit 1.4.1, Hvad er public service?). Her er forankringen af habitus afgørende for,
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hvordan Frank opfatter licensprisen, og hans beslutning om ikke at betale har således ikke noget
med prisens størrelse at gøre. Det er dermed den politiske del af Franks habitus, der er altafgørende
for hans valg om ikke at betale licens. For Peter, der glædeligt betaler licens, er prisen heller ikke
afgørende. Han siger: ”det er jo 6,75 kr. om dagen, altså en Yankiebar koster en 20’er” (Bilag 8, l.
194). Her er kohæsionen i stil med Heines pointe, at det ikke er et stort beløb, når det sammenlignes
med, hvad der ellers bruges penge på i det daglige. Men for de andre informanter udtrykkes der
generelt en holdning om, at licensprisen er høj. At Peter og Frank ikke synes, at prisen er høj, kan
også afhænge af deres akkumulerede økonomiske kapital, hvor 200 kr. om måneden for dem ikke
anses for at være en stor udgift. Hvor de informanter der er studerende, og dermed også har en
lavere indtægt, opfatter prisen som værende høj, fordi deres økonomiske kapital er mindre.
For de informanter der er imod licensen, bruges lignende argumenter som i det ovenstående afsnit
om, hvad public service dækker over. Altså hvis indholdet ikke inkluderede underholdning og i
stedet udelukkende fokuserede på den informative del: ”Så ville jeg også være mere tilbøjelig til at
acceptere licensfinansieringen, fordi den så ville være måske en tiendedel af, hvad den er i dag”
(Bilag 7, l. 893-894), siger Sebastian eksempelvis. Var prisen lavere, så ville modstanden også
generelt blive mindre. Dog udtrykkes der særligt fra Sebastian og Idas side en ideologisk holdning
om, at medievirksomheder generelt skal kunne overleve på markedsvilkår (Bilag 7, l. 936-937).
Dette er en del af en politisk diskussion om, hvad der er statens ansvar osv., hvilket ikke er dette
speciales fokusområde og derfor heller ikke vil blive analyseret yderligere.
Med undtagelse af Peter, så er er der blandt dem der glædeligt betaler en bred enighed om, at 200
kr. om måneden er mange penge, særligt for unge med lav indtægt som eksempelvis SU. I forhold
til tekststrukturen mellem informanternes udtalelser, så bliver der diskuteret på baggrund af et
sammenligningsgrundlag. Katrine siger eksempelvis: ”Netflix koster 90 kr. om måneden, licens
koster 200 kr. Jeg ved godt, at man ikke får det samme, men (…) 200 kr. er rigtig meget i forhold til
Netflix” (Bilag 8, l. 253-255). Denne sammenligning anvendes af flere informanter, også på tværs
af deres holdning til licensen. Blandt andet italesætter Sebastian (Bilag 7, l. 197), Zacharias og
Jonas, der alle tre ikke betaler licens, den samme pointe (Bilag 9, l. 760-768). Men Line og Camilla
fremhæver hertil, at det er svært at sammenligne streamingtjenesterne med DR, fordi de har mindre
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danskproduceret indhold og heller ikke har et stort nyhedsorgan eller radiokanaler (Bilag 8, l. 257260). Men generelt indenfor feltet af unge med en lav indtægt er prisen italesat som værende for
høj, og det er et emne, der i høj grad er væsentligt for diskurserne om licens. Den øgede
konkurrence, blandt andet fra streamingtjenesterne, har skabt grundlag for at reflektere over dette
sammenligningsgrundlag, som informanterne italesætter. Denne viden bidrager for flere af
informanternes vedkommende til en øget frustration over prisniveauet. Det hænger også sammen
med, at der opstår en masse uklarheder i relation til licensen, hvilket også kommer til udtryk i
informanternes italesættelser. Dette vil jeg analysere nærmere i det næste afsnit om den diskursive
praksis.

8.2.2

Anden dimension: Diskursiv praksis

I dette afsnit vil tekstens produktions-, distributions- og konsumptionsprocesser blive analyseret
nærmere (Fairclough, 2008, s. 35). I forhold til produktionsprocessen, så er informanternes
italesættelser frembragt i den sociale praksis, som er fokusgruppernes udgangspunkt.
Italesættelserne konstrueres således på diskursiv vis ud fra dette speciales socialkonstruktivistiske
ramme, hvilket er væsentligt i forhold til den forståelse og forhandling af virkeligheden, der
kommer til udtryk i dette afsnit (Jf. Kapitel 5.2, Socialkonstruktivisme). I relation til
konsumptionsprocessen vil jeg analysere, hvilken fortolkning informanterne har af licensen, DR og
DR’s kommunikation om licensen.
8.2.2.1 Hvordan er det nu lige med fakta om licensen?
Rigtig mange af informanterne skrev ”DR” eller ”Danmarks Radio” på papiret i den første øvelse,
hvor jeg bad dem skrive deres associationer om licens ned. Det er ikke så underligt, da det er DR,
der står for inddrivelsen af pengene, det er dem der markedsfører licensen gennem deres
kampagner, og det er også dem, der får den største andel af midlerne. Men ud over uklarheden og
de mange forskellige opfattelser af hvad ”public service” dækker over, så er der også en masse
andre uklarheder, som er interessante i relation til diskurserne om licensen. Ifølge Fairclough
konsumeres tekster forskelligt i forskellige kontekster både på individuelt og kollektivt plan
(Fairclough, 2008, s. 36). Det er hertil relevant at undersøge nærmere, hvilke individuelle
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fortolkninger og kollektive diskussioner disse uklarheder skaber for målgruppens italesættelser af
licensen.
De fleste informanter er beviste om, at det ikke er DR der får alle licensmidlerne, men mange sætter
alligevel et lighedstegn mellem licensen og DR og er af den opfattelse, at DR får mere end de rent
faktisk gør. Katrine italesætter, at hun synes, debatten også bør inkludere alle de andre, der også får
licensstøtte eller er fuldt licensfinansierede: ”jeg synes, det bliver meget ensidigt, når der bliver
diskuteret licens, fordi det netop er, om man bruger DR-indhold eller ej. (…) hvorfor taler vi ikke
om Radio24syv?” (Bilag 8, l. 507-510). Hvis man ser på det kohærente link i denne udtalelse, så
fremhæver Katrine her, hvordan diskurserne om licensen er fokuseret udelukkende på DR’s rolle,
hvilket hun synes, gør debatten ensidig. Der er i den forbindelse uklarheder for mange af
informanterne om, hvor stor en andel af midlerne, DR får. Der er i forhold til det intertekstuelle
perspektiv refereret til fragmenter ved licenssystemets fordelingsnøgle, som er et af de punkter,
hvor informanterne italesætter, at der er en uklarhed (Fairclough, 2008, s. 43). Zacharias udtaler, at
han ikke er klar over, hvor stor en andel DR får (Bilag 9, l. 244-245), og Line mener, de får 80 %
(Bilag 8, l. 500) i stedet for de faktiske 67 %. Og det er generelt for de fleste af informanterne, at de
tror, DR får en større andel end det, der er tilfældet. Det er ikke kun fordelingsnøglen, der er
uklarhed om. Ida ved eksempelvis ikke, at TV 2’s regioner også er licensfinansierede (Bilag 9, l.
691), og Katrine ved ikke, at pensionisterne kan søge om nedsættelse af licensen (Bilag 8, l. 224).
Men det er heller ikke kun uklarheder i relation til det finansielle aspekt af licensen, der præger
informanternes diskursive praksis, også uklarhed om DR’s beføjelser og sanktionsmuligheder bliver
italesat.
Både Ida og Zacharias har historier fra deres vennekreds, hvor Idas veninde udelukkende betaler af
frygt for, at DR på et senere tidspunkt kan sende en opkrævning eller sanktionere på anden vis
(Bilag 9, l. 1092-1093). Zacharias fortæller også om en veninde, der har haft en ubehagelig
oplevelse med en licensinspektør, hvor hun var i tvivl: ”om han måtte sparke døren ind eller noget”
(Bilag 9, l. 528-529). Disse intertekstuelle referencer til situationer udenfor fokusgruppen er med til
at konstituere diskurserne om licens, der er præget af en masse usikkerheder om DR’s hjemler.
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I fokusgruppen imod licens diskuteres dette emne også, og Sebastian deler også historier fra sin
vennekreds, der er usikre på DR’s beføjelser. Han siger hertil: ”Jeg tager det lidt som en
folkeoplysning, jeg bruger meget energi på at fortælle folk, at de skal framelde licens” (Bilag 7, l.
59-60). Udsagnskraften i denne sætning er, at Sebastian vil forsøge at minimere de usikkerheder,
der er blandt befolkningen ved at levere det, som han kalder ”folkeoplysning”. Han forsøger aktivt
at minimere usikkerhederne om DR’s autoritet, således at befolkningen kan reflektere over denne
viden og handle derudfra (Giddens, 1994, s. 39). I relation til dette er Bourdieus begreb om
symbolsk vold relevant at inddrage. Den symbolske vold er ifølge Bourdieu en usynlig og ikke
fysisk magt, der omhandler det at overbevise eller ændre en eller flere indprentede opfattelser
(Bourdieu, 1997, s. 188). Sebastian bruger den symbolske vold til at udfordre de gængse sociale
ordener om, at man skal betale, fordi det står i loven med henvisning til, at DR ikke har nogen
autoritet. Han forsøger altså at overbevise de personer, der er usikre på DR’s beføjelser, om at den
naturlige måde at handle på er ved ikke at betale. Denne udvikling hvor individer giver disse
”folkeoplysninger” videre til hinanden, er DR også meget bevidste om, som jeg uddybede i Afsnit
8.1.3.2, Modstanden mod licensen og DR. Men det er en kommunikativ udfordring for DR, at der
blandt informanterne er en del uklarheder om både finansieringsmodellen, fordelingsnøglen og
DR’s autoritet. Diskurserne fra målgruppens side er præget af uklarheder og forskellige
fortolkninger af, hvad DR må og ikke må. Denne uklarhedsdiskurs er således også en del af de
hegemoniske kampe, der diskursivt forhandles og skabes om licensen. Så faktadiskursen, der netop
havde til hensigt at få ryddet en masse uklarheder af bordet, er ikke dominerende i de diskurser,
som informanterne her italesætter om licensen.

8.2.3

Tredje dimension: Social praksis

Den sidste dimension i Faircloughs model omhandler den sociale praksis. Her analyseres de
forskellige situationelle og samfundsmæssige kontekster, der ligeledes er med til at præge
informanternes opfattelse af licensen (Fairclough, 2008, s. 130). Som jeg var inde på i første
analysedel, så kan DR karakteriseres som et ekspertsystem (Giddens, 1994, s. 30). Hvis DR skal
være et velfungerende ekspertsystem indenfor public service, så skal både individet og kollektivet
have tillid til, at den økonomiske del forvaltes forsvarligt. Her italesætter informanterne, at de
negative sager, der er kommet frem i medierne, har en indflydelse på deres opfattelse af licensen og
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DR som ekspertsystem. Disse forskellige situationelle kontekster er således også med til at præge
informanternes diskurser om licensen.
8.2.3.1 Forargelsen over forbruget
Der italesættes flere forskellige eksempler, der går igen mellem de tre fokusgrupper; gratis
taxakørsel til medarbejderne, byggeriet af DR Byen som gik over budget, de høje direktørlønninger
(Bilag 7, l. 111-114, 269), serien 1864 og transporten af Johannes Langkildes kones hest (Bilag 9, l.
852-904). Flere informanter giver udtryk for, at disse situationer præger deres opfattelse af licensen
og DR som institution. Zacharias uddyber dette på følgende måde: ”Måske kommer vreden også
lidt af, at man er tvunget til at betale for, at andre får en luksuriøs taxakørsel til og fra arbejde, (…)
jeg tror ikke, at der er nogen, der er sure, hvis Apple får fløjet en hest over Atlanten” (Bilag 9, l.
902-904). Her italesættes to af de store sager, der har været fremme i medierne både taxakørslen og
hestetransporten og lidt i samme retning som i forhold til genudsendelserne, så er tolerancen
mindre, fordi betalingssystemet er sat op, som det er. Katrine udtrykker også forargelse over de
historier, der er kommet frem, fordi: ”det giver et tegn på, at der er noget her, som ikke kører som
det skal, og de penge ikke bliver brugt fornuftigt nok” (Bilag 8, l. 114-115). Frank, Emil og
Sebastian anvender samme argumenter og kalder det blandt andet for ”pengeødsel”, ”økonomisk
uansvarlighed” og at DR: ”skalter og valter med de penge og de fosser ud i et stort bundløst hul”
(Bilag 7, l. 271-272). De gør det klart i den forbindelse, ligesom Zacharias også udtrykker det, at de
ikke havde været forargede, hvis DR havde været en privat virksomhed, så havde de kunnet gøre,
hvad de ville med pengene (Bilag 7, 356). Men fordi alle med et moderne apparat har pligt til at
betale, så forarger disse sager mere.
8.2.3.2 En ny norm om at være imod
Som jeg også analyserede i første analysedel (Jf. Afsnit 8.1.3.2, Modstanden mod licensen og DR),
så har den teknologiske udvikling i det moderne samfund gjort det nemmere at have fællesskaber og
social aktivitet på tværs af tid og rum (Giddens, 1994, s. 25). Frank siger i denne forbindelse: ”Du
turde ikke sidde i et middagsselskab og sige, at du ikke betalte licens, for du vidste ikke, hvad de
andre synes. Nu kan du se, hvad de andre synes” (Bilag 7, l. 695-696). Feltet af ikke-betalere er
81

blevet mere synligt, og det er blevet mere socialt acceptabelt at sige, at man ikke betaler licens.
Hvor der før var en norm om, at man betalte, muliggør transformationen af tid og rum nu, at
fællesskaber dannes på baggrund af en ny normopfattelse. Frank fortsætter ved at fortælle om denne
transformation: ”lige pludselig er det ved middagsselskabet god tone at sige, at man ikke betaler til
det cirkus” (Bilag 7, l. 761-762). Dette er således også med til at præge de hegemoniske kampe om
at dominere den herskede diskurs om licens, fordi det nu er muligt for ikke-betalerne at stå sammen
på tværs af tid og rum. Det er således indenfor flere felter ikke længere tabuiseret at undlade at
betale licens.
8.2.3.3 DR’s kommunikation om licensen
Diskurserne om licensen konstitueres i flere henseender med referencer til betalingssystemet, som
jeg har behandlet tidligere, og som jeg også vil diskutere i det efterfølgende diskussionskapitel.
Men ud over dette er DR’s kommunikation om licensen også med til at præge informanternes
italesættelser af licensen. Flere informanter anfægter den dårlige samvittighedsdiskurs, Zacharias
synes eksempelvis, at det er uretfærdigt at blive kaldt sortseer: ”jeg er jo ikke sortseer, for jeg ser
det jo ikke. Det synes jeg også er en lidt flabet attitude, som ikke er i deres egen bedre interesse”
(Bilag 9, l. 516-518). DR’s kommunikation bliver også af Jim, der glædeligt betaler licens,
fremhævet som værende flabet, da han modtog et brev fra licensafdelingen: ”jeg følte virkelig, at de
allerede havde stemplet mig som kriminel. Og jeg havde betalt licens i et halvt år” (Bilag 9, l. 514515). Det er altså italesat som en ubehagelig måde at blive tilgået, for både eksisterende betalere og
dem DR gerne vil tiltrække som betalere. I fokusgruppen imod licens italesætter Sebastian, at det
ikke bør være nødvendigt at reklamere for public service, og at det for ham er propaganda. Han
bryder sig bestemt heller ikke om den dårlige samvittighedsdiskurs og med reference til
kampagnevideoerne, siger han: ”Det er sjovt, fordi det er jo DR, der står og roder og tager ting nede
i min taske, uden at jeg har bestemt, hvad de skal bruges til” (Bilag 7, l. 646-647). Så her bruges det
budskab, der er forsøgt kommunikeret i videoerne, til at forstærke argumenterne imod
licensbetalingen. Som jeg ekspliciterede i første analysedel, så er DR også gået væk fra denne
tilgang.

82

Fællesskabsdiskursen har også været genstand for både fortalere og modstandere af licensens
italesættelser. Peter siger eksempelvis, at skiftet fra den dårlige samvittighedsdiskurs til
fællesskabsdiskursen: ”betød enormt meget for mig, fordi det også er mit budskab” (Bilag 8, l. 575576). Camilla italesætter også dette: ”jeg taler ret meget ind i det her med fællesskabsfølelsen”
(Bilag 8, l. 558). Hun fremhæver i denne forbindelse vigtigheden i fællesskabet om den
demokratiske dannelse, som er kernen i Bourdieus begreb om kulturel kapital (Bourdieu, 1997,
112). For modstanderne af licensen er fællesskabsdiskursen også benyttet til eksempelvis at lave
ordspil på slogannet og i stedet sige, at: ”klamydia er noget, vi giver til hinanden” (Bilag 7, l. 119).
Så ligesom i Sebastians italesættelser ovenfor, så er budskabet også her for modstanderne anvendt
til at argumentere imod licensen. DR’s kommunikation bliver således opfattet på forskellig vis og
bliver videreført og anvendt i målgruppens italesættelser af licensen, og dette indgår ligeledes i de
diskursive kampe for at påvirke de herskede diskurser om licensen.

8.2.4

Opsummering på anden analysedel

Diskurserne om licens blandt målgruppen er udtrykt gennem tre forskellige diskurser
uklarhedsdiskursen, medbestemmelsesdiskursen og forargelsesdiskursen:
-

I uklarhedsdiskursen kommer det til udtryk, at målgruppen er usikre på DR’s beføjelser,
autoritet og deres sanktionsmuligheder samt, hvem der får licensmidler, hvordan
fordelingsnøglen ser ud og lignende. Der er også i denne diskurs italesat flere forskellige
opfattelser af, hvad public service er og bør dække over i fremtiden. Det er hovedsageligt
spørgsmålet om, om underholdning også er en del af public service eller ej, der diskuteres.

-

Medbestemmelsesdiskursen har forbrugeren i centrum. Her er det italesat, at fordi du som
forbruger af moderne medieteknologier er forpligtet til at betale licens, så forventes der også
medbestemmelse på forskellige områder. Målgruppen italesætter en frustration over
eksempelvis genudsendelser, og at prisen er for høj særligt for unge og andre personer med
en lav indtægt. I forhold til prisen er der i denne diskurs også italesat forskellige
sammenligninger særligt til de nye streamingtjenester. Denne sammenligning er for flere
informanter brugt som argument for, at prisen er for høj i forhold til andre medietilbud. Men
for nogle informanter godtages dette sammenligningsgrundlag ikke som validt, da DR
spænder over et bredere felt af tjenester og services, end eksempelvis Netflix gør.
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-

I forargelsesdiskursen italesætter målgruppen DR’s interne forbrug af licensmidler som et
væsentligt omdrejningspunkt. Der er mindre tolerance i forhold til, hvad pengene bruges til,
end hvis DR havde været en privatejet virksomhed, eller hvis der havde været tale om en
abonnementsordning. Der italesættes ligeledes en forventning om et højere niveau end hos
andre medievirksomheder, hvor man som forbruger kan fravælge deres produkt. Der er også
italesat en forargelse over DR’s benyttelse af den dårlige samvittighedsdiskurs, der for
mange af informanterne italesættes som værende uretfærdig. I forargelsesdiskursen er der
også opstået et felt af ikke-betalere som, med de med de nye teknologiske platforme, kan stå
sammen på tværs af tid og rum. Igennem deres fællesskaber konstitueres en ny
normopfattelse, hvor det at undlade at betale licens ikke er tabuiseret.

For både målgruppens italesættelser af licensen og DR’s kommunikation om licensen spiller
finansieringsmodellen en stor rolle. Derfor vil jeg i det næste kapitel diskutere fremtiden for
licensen og de kommunikative muligheder og udfordringer, der kan identificeres i denne
forbindelse.
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9. Diskussion
I analysen blev det klart, at finansieringsmodellen har stor betydning for både DR’s
kommunikationsarbejde i relation til licensen og målgruppens opfattelse af licensen. Derfor vil jeg i
dette kapitel diskutere fremtiden for licensen og de kommunikative muligheder og udfordringer, der
kan identificeres i denne relation. I forlængelse af dette diskuteres også hvilke tiltag og ændringer,
der ligger udenfor kommunikationen og i højere grad afhænger af systemets opbygning, hvor de
politiske beslutningsprocesser har stor indflydelse. Diskussionen tager udgangspunkt i min empiri,
hvor udtalelser fra både DR og målgruppen vil indgå. Jeg vil desuden undervejs drage paralleller til,
hvordan udlandet har håndteret lignende situationer, for at brede perspektivet ud og diskutere
fordele og ulemper ved deres håndtering af situationen.
En del af informanterne anfægter det, at blot man er i besiddelse af enten en computer eller en
smartphone, så er man omfattet af betalingspligten. Jim siger i den forbindelse: ”Jeg er jo tilhænger
af, at vi har noget betalings public service, men det føles lidt som om, de tager patent på internettet”
(Bilag 9, l. 116-117). Denne form for ”patent på internettet” har ligeledes været til debat i Sverige,
hvor dette emne i 2014 blev bragt for retten (Högsta förvaltningsdomstolen). Det blev her slået fast,
at definitionen af et apparat, der kan modtage tv-signaler, var for bred og derfor inkluderer
betalingspligten ikke længere computere, tablets, smartphones osv., der kan gå på nettet (Ohlsson,
2015, s. 21, 59). Dette er en interessant dom i og med, at disse teknologier gør det muligt at
modtage det licensfinansierede indhold på disse enheder blot med en internetadgang.
Mediekonvergensen har på den måde medført, at der er mere flydende grænser mellem tv, internet,
radio, sociale medier osv. (Lund, 2000). Det er også interessant, fordi det herhjemme i 2007 blev
besluttet at gå den modsatte vej for netop at imødekomme den øgede mediekonvergens og udvide
definitionen til også at gælde andre apparater end blot tv’et (Jf. afsnit 1.5, Kort mediehistorisk
overblik). Heine fremhæver dog i denne forbindelse, at mediekonvergensen også har medført, at
flere ikke opfatter, hvor meget de bruger DR’s produkter. Han siger hertil, at mange opfatter
licensen som synonym med tv: ”De har heller ikke en opfattelse af, at de bruger det, selvom de
måske rammes af meget af vores indhold (…), så har de ikke en opfattelse af det” (Bilag 6, l. 106109). Med den Svenske løsning, så ville denne udfordring muligvis blot blive forstærket, fordi flere
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der så blot har en computer eller en smartphone, ikke længere ville være licenspligtig, men ville
kunne fortsætte, både bevidst og ubevidst, med at forbruge indholdet. Line foreslår, at DR med
fordel kunne skabe mere opmærksomhed på alt det forskellige indhold, de producerer: ”Fordi der
mange der siger, vi ser aldrig DR, og så ser de samtlige DR-programmer uden at vide, at de ser det
på DR” (Bilag 8, l. 643-644). Øget fokus på alt det indhold DR producerer på alle deres platforme,
kan måske skabe en større bevidsthed blandt befolkningen om, hvornår og hvor ofte de benytter sig
af et licensfinansieret produkt. Dermed kommunikeres der ind i den medbestemmelsesdiskurs, som
informanterne italesætter, hvor licensprisen sammenlignes med streamingtjenesterne og derfor
opfattes som værende høj. Hvis opfattelsen af bytteværdien mellem indholdet og prisen blev større,
ville accepten af licensen muligvis også blive større.
I målgruppens italesættelser af den fremtidige finansieringsmodel er medieskat og en
abonnementsordning de to modeller, der går igen, og disse er derfor væsentlige at diskutere.
Informanternes italesættelser i forbindelse med finansiering via medieskat bygger på eksempler fra
Finland, der siden 2013 har haft en særlig medieskat, som også ofte er blevet omtalt i medierne
herhjemme som en mulig finansieringsmodel (Kaarøe, 2015; Reseke, 2017). Christian Herzog og
Kari Karppinen har udformet en undersøgelse af de reformer, der er blevet gennemført i Finland i
2013 (Herzog & Karppinen, 2014). Ligesom diskussionerne herhjemme beskriver Herzog og
Karppinen en lang proces forud for, hvordan modellen ser ud i dag. Den finske model med den
særlige medieskat, eller YLE-skat som den kaldes i Finland, er beskrevet som følgende: ”a type of
excise duty linked to personal income and levied from each adult, rather than household, over a
certain income level, regardless of television ownership” (Herzog & Karppinen, 2014, s. 427).
Der er dog også stadig debatter i Finland både i offentligheden og i den politiske arena om
mediemarkedet generelt, de ændrede brugermønstre samt YLE’s rolle, opgaver og finansiering
(Kulturministeriet, 2016b, s. 58). Men Camilla fremhæver, at denne model kunne være gavnlig,
fordi det ville ændre frustrationerne ved at skulle betale licensen som en separat regning: ”Det tror
jeg også gør noget psykologisk ved folk, at de både skal betale skat og betale licensen ved siden af,
så på den måde tænker jeg også, at medieskatten er god” (Bilag 8, l. 809-810). Med medieskatten
ville man komme sortseerne til livs, og det ville være en mere social retfærdig model, fordi
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medieskatten er afhængig af indkomsten. Så de problemer målgruppen italesætter med, at unge og
andre lavindkomstgrupper betaler en høj pris i forhold til deres indtægt, ville således blive
mindsket. Uretfærdigheden ved at eksempelvis pensionister i den nuværende model kan ansøge om
nedsættelse, men studerende, kontanthjælpsmodtagere og andre lavindkomstgrupper ikke kan få
rabat, ville også imødekommes – fordi der tages højde for den lave indkomst i alle grupperne.
Udfordringerne ved denne model er, at statskassen kommer til at miste de 1,1 mia. kr. som lige nu
kommer ind gennem de 9 % der betales i moms ved den nuværende licensmodel (Madsen, 2017b). I
Kulturministeriets rapport fra 2014 fremhæves det også, at de ikke anser det som hensigtsmæssigt at
have målrettede skatter til bestemte udgifter. Dette begrundes med at indtægterne så kan være
konjunkturfølsomme, hvilket er en udfordring i forhold til produktion og styring af udgifterne og at
det desuden: ”kan forhindre en efficient fordeling af statens ressourcer” (Kulturministeriet, 2014, s.
88).
For flere af de informanter der er meget imod licensen, fremhæves det i forlængelse af ovenstående,
at: ”så bliver du endnu mere tvunget, og dét er argumentet for, at licensen skal blive som den er,
fordi så kan du fuske dig ud af den” (Bilag 7, l. 844-845). Det er altså ikke attraktivt for flere af
modstanderne af licensen med en medieskat, fordi det så bliver endnu sværere at undlade at betale,
end det er med den nuværende model. Flere af informanterne har således ikke nogen skrupler med
civil ulydighed (Bilag 9, l. 482), og derfor vil de hellere have den nuværende model fremfor
medieskatten. Medieskatten ændrer heller ikke på argumenterne om konkurrenceforvridning, og at
medievirksomheder ifølge flere af informanterne skal kunne overleve på det frie marked. Så for
flere af modstanderne af licensen fremhæves en abonnementsordning som den ideelle
finansieringsmodel.
I forhold til en abonnementsordning siger Sebastian eksempelvis: ”jeg vil til hver en tid foretrække,
at det bliver brugerbetalt med en abonnementsordning, så folk selv kan få lov til at bestemme,
hvorvidt de vil have den her service eller ej” (Bilag 7, l. 801-803). Men med dette argument er der
flere informanter, der mener, at princippet om public service vil blive undermineret eller forsvinde
helt. Line fremhæver eksempelvis, at mange ville undlade at betale, hvis det blev en
abonnementsordning, og så mener hun, at: ”hele public service-delen er fuldstændig ligegyldig, hvis
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ikke alle har adgang til det” (Bilag 8, l. 559-560). Hvis der opstilles betalingsmure, så er adgangen
til indholdet ikke længere tilgængeligt for alle, og så vil public service-principperne skulle
revurderes og omformuleres. Peter er også modstander af abonnementsordningen og siger hertil:
”Jeg tror, at befolkningen ville blive dummere, hvis vi ikke har DR, og det er et samfundsproblem”
(Bilag 8, l. 863). Men disse bekymringer har hverken Ida eller Sebastian, og de fremhæver begge
argumentet, at: ”public service har helt sikkert et eksistensgrundlag, fordi folk vil altid være
interesserede i, hvad der er foregået historisk, hvad de mener er samfundsrelevant osv.” (Bilag 7, l.
1053-1055). Med en abonnementsordning vil princippet om public service ifølge dem altså ikke
være truet, fordi individet altid vil søge at akkumulere kulturel kapital ved at efterspørge viden om
samfund, politik, historie osv. Dette er således italesat blandt informanterne som en kommunikativ
styrke, som ligeledes kunne anvendes i markedsføringen af licensen.
Mens Louise er lidt forbeholden over at diskutere disse aspekter, der kræver direktionens eller
politikernes indblanding, er Heine åben overfor både en login-funktion, som kunne skabes via en
abonnementsordning eller en indkomstafhængig finansieringsmodel over skatten (Bilag 6, l. 184202). Men som det også understreges i første analysedel samt i denne diskussion, så er dette ikke
beslutninger, som kommunikationsmedarbejderne har indflydelse på. Disse ordninger ligger
udenfor de problemer, der kan løses med kommunikation alene. Og ville desuden, særligt med en
abonnementsordning, kræve en revurderet definition på hvad public service er.
En anden alternativ finansieringsmodel er finanslovsfinansiering, denne model er der ikke mange af
informanterne, der er tilhængere af. Marcus siger i den forbindelse: ”Jeg er ikke interesseret i
finanslovsmodellen, fordi den forestiller jeg mig, ville blive alt for politisk afhængig” (Bilag 9, l.
967-969). Ulemperne fremhæves her med en underminering af public service principperne og
armslængdeprincippet, der sikrer uafhængighed fra politiske særinteresser. Det fremhæves også
som en negativ løsning, fordi udgiften til public service så skal forhandles hvert år ved
finanslovsforhandlingerne sammen med andre statslige udgifter, der ligeledes betales over skatten
(Kulturministeriet, 2014, s. 78). For modstanderne af licensen blev der brugt samme argumenter
som ved medieskatten, at så var licensen sværere at slippe udenom end med den nuværende løsning.
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I forhold til den uklarhedsdiskurs som informanterne italesætter, kunne et kommunikativt tiltag
også være at skabe mere opmærksomhed på alle de andre licensmodtagere. Faktadiskursen, som DR
senest har kommunikeret igennem, har på flere områder ikke helt haft den tilsigtede effekt – at
mindske uklarhederne blandt målgruppen. Der er stadig mange aspekter, der er uklarhed og myter
omkring. Peter foreslår i den sammenhæng, at: ”hele public service-området burde gå sammen og
snakke om, hvordan formidler vi, hvad licens er. Fremfor at det er DR, der styrer det” (Bilag 8, l.
523-524). Som det i anden analysedel blev klart, så forbindes licensen straks med DR, og der er
flere, der ikke kender fordelingsnøglen, og derfor retter deres forargelse mod DR som institution.
Med et samarbejde om den kommunikative indsats fra flere licensfinansierede virksomheders side,
ville perspektivet blive bredt ud og muligvis også lette nogle af de legitimitetsudfordringer, som DR
har i forhold til at kommunikere om licensen. En udfordring ved dette tiltag kunne dog være, som
Line fremhæver: ”det er jeg ikke sikker på, at de andre licensmodtagere synes er en særlig fed ide,
fordi de synes nok, det er rigtig rart at være i ly af, at det er DR” (Bilag 8, l. 526-527).
Der er således flere muligheder, af både kommunikativ og ikke-kommunikativ art, der kan være
med til at ændre diskurserne om licensen i en mere positiv retning i fremtiden. For DRmedarbejderne, der arbejder med at markedsføre og kommunikere om licensen, er der udfordringer,
som kan løses med kommunikative indsatser og nogle, der kæver ændringer fra politisk hold. Det er
i den forbindelse en udfordring i forhold til legitimeringen af licensen, at det nuværende
licenssystem er, som det er. Det sætter en masse barrierer op for både legitimeringsarbejdet og for
DR’s brand, som man ikke udelukkende kan løse med kommunikation. Heine siger i den
forbindelse, at: ”der er meget, der peger på, at det vil gøre mit arbejde overflødigt i denne
sammenhæng, hvilket jeg egentlig syntes ville være positivt, fordi det er så skadende for vores
brand” (Bilag 6, l. 189-191). Blev systemet ændret til enten en medieskat eller en
abonnementsordning, så ville arbejdet med at markedsføre licensen blive overflødigt. Hvilket Heine
italesætter som en positiv løsning på mange af de legitimeringsudfordringer, de står overfor i
forhold til kommunikationen om licensen.
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10.

Konklusion

I dette speciale undersøges det, hvilke diskurser der er herskende i forhold til licens blandt
målgruppen samt, hvordan DR legitimerer og kommunikerer licensen i en tid præget af
mediekonvergens og digital udvikling.
Det kan ud fra specialets problemformulering konkluderes, at de herskende diskurser i forhold til
licens blandt målgruppen kommer til udtryk gennem tre forskellige diskursordener: en
uklarhedsdiskurs, en medbestemmelsesdiskurs og en forargelsesdiskurs.
I uklarhedsdiskursen er licensen forbundet med en masse forskellige usikkerheder om, hvordan
fordelingen af licensmidlerne er samt, hvad DR har af beføjelser og sanktionsmuligheder. Der er
også i denne diskurs både uklarhed og delte meninger om, hvad public service er og bør være. Det
er særligt underholdningsprogrammerne, der er genstand for stor uenighed. Flere af informanterne
mener ikke underholdning hører under betegnelsen ”public service”. I forlængelse heraf udtrykkes
det, at modstanden mod DR som institution ville blive mindre, hvis der i stedet var tale om en ”ren”
public service-konstellation, hvor underholdningen var skåret væk. Andre informanter gør det dog
klart, at public service for dem også dækker over underholdning, det er italesat som en del af den
service, som DR også har pligt til at udbyde. Hvis man skar underholdningen fra, er der flere
informanter, der mener, at så ville public service-princippet om at ramme bredt forsvinde, og DR
ville så kun være for den højkulturelle elite i samfundet.
Den anden diskurs der er herskende i forhold til målgruppens italesætter af licensen er
medbestemmelsesdiskursen. I denne diskurs er det fremhævet, at vi som individer i det senmoderne
samfund er storforbrugere af moderne medieteknologier, og fordi vi er det, så skal vi også betale
licens. Når vi er forpligtede til at betale, så forventes der en højere grad af medbestemmelse og en
højere kvalitet. Samtidig med at tolerancen overfor DR er mindre, end hvis betalingen ikke havde
været tvunget. Ligesom der også her italesættes et ønske om medbestemmelse i forhold til
mængden af genudsendelser og prisen. Prisen er ikke afgørende for dem med en høj økonomisk
kapital, men for flere af informanterne udtrykkes der en holdning om, at prisen er høj. Der anvendes
i den forbindelse ofte et sammenligningsgrundlag, der refererer til prisen for de nye konkurrenter til
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DR: streamingtjenesterne. Dette argument er der dog flere, der ikke mener er validt, fordi DR har
mange flere services end eksempelvis Netflix har.
Den sidste diskurs, som målgruppen italesætter licensen ud fra, er en forargelsesdiskurs. Her er det
særligt de situationelle kontekster som eksempelvis de skandalesager, der har været oppe i
medierne, som er med til at præge målgruppens opfattelser af både licensen og DR som et
ekspertsystem indenfor public service. Tilliden til at pengene forvaltes forsvarligt svækkes, og der
benyttes ord som ”pengeødsel” og ”økonomisk uansvarlighed” i denne forbindelse. Der er også her
en øget forargelse i forbindelse med disse sager, fordi systemet er opbygget, som det er. Der er i
denne diskurs også italesat en ny norm om at være imod licensen. Den digitale udvikling har
medført en øget synlighed, der gør det muligt at danne fællesskaber på baggrund af forargelsen mod
licensen. Der er således indenfor forskellige felter i samfundet blevet dannet en ny norm om ikke at
betale.
Det kan desuden konkluderes, at DR kommunikerer om licensen gennem tre diskurser, der kan
identificeres i deres kampagner: En dårlig samvittighedsdiskurs, hvor subjektet er forsøgt
interpelleret til at betale ved at forsøge at skabe dårlig samvittighed hos målgruppen. En
fællesskabsdiskurs, der lægger vægt på at italesætte det fællesskab, som betalerne er en del af og
som muliggør, at der er et bredt og varieret indhold. En faktadiskurs, der forsøger at mindske de
uklarheder, som målgruppen italesætter.
Licensen legitimeres af, at der ifølge DR skabes en merværdi for både individet og for samfundet
ved det, som licensbetalingen muliggør. Det er fremhævet, at licensen styrker individets kulturelle
kapital, hvor dannelse og oplysning er nøgleord. Faktorer der italesættes som afgørende for vores
demokratiske samfund. Kampagnerne legitimeres af den økonomiske gevinst, de har i form af
øgede tilmeldinger, men kommunikationen har en negativ effekt for DR’s brandværdi.
Udfordringerne, som DR oplever i deres kommunikation om at legitimere licensen i en tid præget af
mediekonvergens og digital udvikling, er dels, at borgernes medievaner er ændrede, og at der er
skabt en øget generationskløft, der gør det sværere for DR at nå særligt den yngre andel af
befolkningen med deres kampagner. Og dels er der mange grundet mediekonvergensen, der ikke
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opfatter, at de bruger DR’s produkter, samt at ordningen bliver opfattet som en
brugerbetalingsordning. DR’s legitimeringsarbejde er ydermere udfordret på forskellige punkter,
der er relateret til selve betalingssystemet. Eksempelvis er det en udfordring, at systemet ikke har
nogle sanktionsmuligheder samt at modellen opfattes som værende socialt uretfærdig.
I forlængelse af ovenstående kan det således slutteligt konkluderes, at licensen går en uvis fremtid i
møde. Der er flere kommunikative muligheder, der kan udnyttes, men der er også udfordringer, som
ikke kan løses med kommunikation alene. Disse udfordringer er ganske væsentlige for licensens
fremtid, men afhænger af politiske beslutningsprocesser, der ligger udenfor, hvad der kan løses
udelukkende med kommunikation.
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12.

Bilagsoversigt

•

Bilag 1: Formidlingsprodukt (redegørelse + artikel)

•

Bilag 2: Interviewguide til DR

•

Bilag 3: Interviewguide til fokusgrupperne

•

Bilag 4: Spørgeskema

•

Bilag 5: Interview med Louise Adler, DR Licens- og Programservice

•

Bilag 6: Interview med Heine Øster Hansen, DR Markedsføring

•

Bilag 7: Fokusgruppe imod licens

•

Bilag 8: Fokusgruppe for licens

•

Bilag 9: Fokusgruppe med blandede holdninger

•

Bilag 10: Licenskampagner
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