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ABSTRACT 

By Frederikke Løkke Pedersen & Emil Theilgaard Glud 

This project examines why a large percentage of Danish youth refuse to pay the 

mandatory license fee to Danmarks Radio (DR) – the national public service 

broadcasting company. Analyzed from a social constructivist point of view and based 

on empirical evidence, this project contends that the Danish youth possess an 

unfavorable attitude towards the license fee. It also identifies the existence of social 

pressure among the youth not to pay the license fee and argues that it is out of date with 

cultural development. It is argued that DR should aim to create legitimacy around the 

license fee to win back support from the youth and a variety of initiatives to do so are 

suggested. 

Youth perception of the license fee is analyzed through a discourse analysis, from 

which it is concluded that the youth primarily construct the license fee negatively. They 

perceive the license fee as outdated and want a payment model that is modern, cheaper 

and allows more freedom of choice. The issue is also analyzed from a cultural branding 

perspective, concluding that the license fee has failed to follow the cultural 

development. Moreover, the myth DR tells about the license fee no longer resonates 

with the youth. External factors in DR’s surroundings are identified and taken into 

account when analyzing why the youth refuse to pay the license fee.  It is concluded that 

the fast developing media market is a key factor. 

This project also examines how DR exists and operates as a public institution in a 

complex political setting, limiting its capacity to act and communicate in a way that 

meets the youth’s expectations. It further discusses how being a public institution makes 

it difficult to create a positive reputation which can have an impact on the youth’s 

perception of the license fee. It is concluded that DR should focus on building 

legitimacy of the license fee to win back the support from the youth and thereby secure 

their future existence. Different ways to build legitimacy are discussed and a number of 

concrete recommendations are presented. 
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1.0 INDLEDNING OG PROBLEMFELT  

En undersøgelse fra analyseinstituttet YouGov fra oktober 2014 konkluderer, at en stor 

andel af den unge befolkning undlader at betale licens. Mere præcist lyder det, at 40 

procent af danske unge mellem 18 og 29 år ikke betaler licens, selvom de har adgang til 

en smartphone, tablet eller  tv og derfor er omfattede af medielicensen (Ambrosius 

2014).  Ydermere viser en undersøgelse fra analyseinstituttet TNS Gallup fra 2014, at 

45 procent af danskerne i alderen 18 til 35 ligefrem er villige til at lukke ned for 

Danmarks Radio (DR), hvis det betyder, at de kan slippe for at betale den årlige 

licensafgift (Lindberg 2014). Dette står i skarp kontrast til den øvrige befolkning, hvor 

der er langt færre sortseere (Dorhmann 2014). Ifølge licens- og programchef Lotte 

Boas hænger dette sammen med, at de unge oftest ikke betaler, når de lige er flyttet 

hjemmefra, men først begynder at betale senere i tilværelsen (Ambrosius 2014). Dog 

opleves det mere end nogensinde før, at både medielandskabet og forbrugeradfærden er 

under udvikling, og at de to faktorer påvirker hinanden gensidigt. Det har betydet et 

faldende forbrug af traditionelt broadcast-tv, et stigende on-demand-forbrug på nettet 

samt streaming af tv, der alle er nyere tendenser (Recordere 2013). De unge danskere er 

altså vant til et andet medielandskab og andre muligheder end tidligere generationer. 

Deres manglende betalingsvillighed bliver  derfor ikke nødvendigvis ændret, blot fordi 

de bliver ældre. Dermed udgør de unge danskere, fremtidens licensbetalere, et 

ufordrende segment for DR.  

 

Den seneste medieaftale, som regeringen og oppositionen indgik i juni 2014, fordeler 

licenskronerne ud til de danske public service-kanaler med DR som den absolut største 

modtager af det samlede provenu. I forbindelse med denne aftale varslede DR en række 

besparelser, idet de skulle leve op til nye krav (Reseke, 2014).   

Dette udløste senere sagen om afskedigelsen af DR Underholdningsorkesteret, der 

skabte uro hos mange licensbetalere, og som hurtigt tilsluttede sig 

underskriftindsamlinger og grupper på sociale medier (Ryde 2014). Dette faldt sammen 

med regnskabet fra Eurovisionen, der viste et historisk underskud. Et problem, der mest 

af alt hvilede på Wonderful Copenhagens skuldre (Ritzau 2015), men som DR alt andet 

lige var afsender af. Senere fik serien ”1864” en hård og ubarmhjertig medfart, da 

mange mente, at licenskronerne i den grad var forvaltet forkert og uden nationalkulturel 
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forståelse (Nielsen 2014). Der sættes som følge af disse sager spørgsmålstegn ved DR’s 

eksistens som public service-kanal i det danske samfund, og mange eksperter kan i dag 

se tilbage på 2014 som et noget turbulent år for DR (Benner 2014). Den seneste 

omdømmemåling sender ligeledes DR et godt stykke ned ad ranglisten (Skovhus 2015).  

 

I 2012 lancerede DR for første gang kampagnen ”Licens er noget, vi giver til 

hinanden”. En kampagne der i en tid med uendelige alternative medieudbud, skal 

minde os om, hvorfor vi betaler licens. Herigennem formidler DR, hvordan licensen 

kan sikre, at der fortsat eksisterer en medieproduktion, der afspejler kultur og interesser 

i det danske samfund (DR Kampagne 2015). DR har forsøgt sig med andre 

licenskampagner gennem årene, for at få de såkaldte sortseere til at betale. Før den 

aktuelle kampagne lød det anderledes fra DR –”Kan du se pointen, eller skal jeg stave 

det for dig”? Kampagnens tonefald står  i kontrast til den nuværende kampagnes 

fortælling om et fællesskab, der eksisterer, når vi sammen giver licens til hinanden. 

Begge kampagner, deres forskelligheder til trods, er henvendt til de unge (Lotte Boas: 

Bilag G). At dømme ud fra den store andel af unge, som ikke vil betale licens, lader det 

dog til, at de ikke har haft den ønskede effekt.  

 

Qua ovenstående situation finder vi det interessant at forstå, hvorfor de unge ikke 

ønsker at betale licens. Da licensen finansierer DR’s aktiviteter, udgør den manglende 

opbakning fra de unge et problem for DR – både nu og i fremtiden. Udfordringen, som 

DR står over for, leder til følgende problemformulering: 

 

Hvad er årsagerne til, at de unge ikke vil betale licens, og hvilke initiativer kan der 

tages for at genvinde de unges opbakning? 

Dette besvares ved hjælp af følgende arbejdsspørgsmål: 

 Hvordan ser DR’s omverden ud?  

 Hvordan opfatter de unge licensen?  

 Hvordan afspejler licensen den kulturelle udvikling? 

 Hvilke udfordringer er der for DR som offentlig organisation? 
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1.1 CASEN OG DENS RELEVANS I EN EUROPÆISK KONTEKST 

Problematikken, som DR står over for, er ikke et isoleret dansk problem. Det er en 

debat, som er relevant i hele Europa, og som også diskuteres i EU  (Europa-Parlamentet 

2010). Flere andre europæiske lande er efter debat allerede overgået til alternative 

betalingsmodeller. Tyskland, Irland, Østrig og Schweiz har således forsøgt sig med en 

form for reklamefinansiering, hvor der indgår en kombineret licens- og 

reklamefinansiering af de enkelte public service-foretagender (Kulturministeriet 2014: 

32). Det britiske BBC finansieres ligesom DR af en licensopkrævning, og også de står 

over for en faldende opbakning fra befolkningen, der har ledt til diskussion om 

alternative finansieringsmodeller (Reseke 2015). BBC har lig DR også inden for de 

seneste år haft en række uheldige sager, som har ledt til utilfredshed i befolkningen 

(Giese 2015). Der er dermed mange lighedspunkter. Det viser sig altså, at casen om 

DR-licens og de resultater, vi kommer frem til i dette projekt, ikke kun er relevante i en 

dansk sammenhæng, men også på europæisk plan. Public service-stationerne eksisterer 

alle i den samme fragmenterede medieverden og står over for de samme teknologiske 

og kulturelle udviklinger i forhold til medieforbrug. Vores resultater om, hvorfor en 

stor andel af danske unge, fremtidens licensbetalere, ikke er villige til at betale, kan 

dermed også komme andre public service-udbydere til gode.  Således imødekommer vi 

kriteriet om, at kandidatafhandlingen skal have international relevans. 

2.0 AFGRÆNSNING 

 

I følgende afsnit vil vi forklare, hvilke tanker vi har gjort os om afgrænsning af 

projektets teoretiske og praktiske udformning. Vi vil i projektet afgrænse os fra den 

specifikke, kommunikative indsats fra DR, hvorfor vi ikke analyserer DR’s kampagne 

”Licens er noget, vi giver til hinanden”. Dette fordi vi i dette projekt ikke ønsker at 

opnå en dybere forståelse af, hvilke kommunikative virkemidler DR benytter sig af i 

sin kommunikation til offentligheden. Dette ligger ikke i tråd med det fokus, som vi har 

i vores problemstilling. Vores overordnede fokus er på DR’s eksterne miljø og er rettet 

mod at opnå en forståelse af, hvorfor en stor andel af danske unge ikke vil betale licens. 

Dermed er fokus på, hvilke eksterne forhold der påvirker licensen og dermed skaber 

DR’s situation anno 2015. Et mere specifikt fokus på DR’s kommunikation ville have 
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resulteret i en række anderledes erkendelser, hvilket også havde været interessante. Vi 

vurderer dog, at vores udvalgte teoretiske ramme og målgruppe kan bidrage til en klar 

og mere nuanceret forståelse af, hvordan licensen opfattes i et spændende og hastigt 

udviklende mediemarked, samt hvilke udfordringer og muligheder dette skaber for DR. 

Derfor er fokus på DR’s eksterne miljø, hvortil vi vil inddrage interne betragtninger og 

informationer, der vil understøtte besvarelsen af den overordnet problemstilling. Vi 

vurderer, at denne afgrænsning er nødvendig at pointere, hvis læseren skal forstå, 

hvorfor vi har lagt vores fokus, som vi har.   

3.0 OVERORDNET KAPITELGENNEMGANG 

 

3.1 KAPITEL 1 – INDLEDNING 

Dette kapitel indleder projektets udgangspunkt. Her introduceres DR’s aktuelle 

situation i relation til vores udvalgte målgruppe – de unge. Der inkluderes en række 

informationer, der skaber grundlaget for vores interesse for DR’s situation anno 2015. 

Vores undren og interesse for emnet søges afspejlet i dette afsnit, således at læseren 

finder samme interesse. Indledningen munder ud i den valgte problemstilling. 

3.2 KAPITEL 2 – VIDENSKABSTEORI  

I dette kapitel introducerer vi vores videnskabsteoretiske ståsted                                      

– socialkonstruktivismen. Udgangspunktet for projektet er, at der ikke findes en 

objektiv social virkelighed, som vi erkender, men kun vores tolkninger og opfattelser af 

virkeligheden. Det belyses, hvilke konsekvenser et socialkonstruktivistisk 

udgangspunkt har  for vores projekt, og hvilke kvalitetskriterier der bør opfyldes i en 

socialkonstruktivistisk analyse. Ligeledes inkluderes et videnskabsteoretisk alternativ, 

som kunne have været brugt i projektet. Dette tjener det formål at forstå, hvilke 

muligheder og begrænsninger der er ved at vælge et bestemt videnskabsteoretisk 

ståsted.  

3.3 KAPITEL 3 – METODE OG EMPIRI 

Ud fra vores socialkonstruktivistiske ståsted har vi valgt at anvende kvalitative metoder 

til at udforske vores genstandsfelt og indsamle empiri.  
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I socialkonstruktivistiske analyser er der et stærkt fokus på, hvordan sproget skaber 

virkeligheden. Derfor har vi således et fokus på, hvordan de unge italesætter licensen 

som begreb. Her fremlægges ligeledes valg af interviews og målgruppebeskrivelser 

samt kritik og argumenter for valg af disse.  

3.4 KAPITEL 4 – TEORI 

Her introduceres valget af vores teoretiske udgangspunkter, samt hvad de kan bidrage 

til i vores projekt. Her fremlægges teoriernes særskilte komponenter, hvortil vi 

introducerer, hvilke teoretiske greb vi anvender i undersøgelsen af vores 

problemstilling. I dette afsnit vil vi give en overordnet teoretisk introduktion og vil 

først senere i projektet, når teorien anvendes i analysearbejdet, give en mere 

dybdegående forklaring af teorierne. 

3.5 KAPITEL 5 – PEST-ANALYSEN 

PEST-analysen er en strategisk omverdensanalyse på makroniveau af de generelle, 

samfundsskabte udviklingsfaktorer, der øver indflydelse på en organisation. Denne 

analyse anvendes til at identificere de omverdensforhold, som kan øve indflydelse på 

DR’s handlings- og beslutningsgrundlag i forhold til licensen og de unge. Analysen har 

derfor til formål at skabe en omfattende forståelse af, hvilke eksterne samfundsforhold 

der konstituerer den omverdenssituation, som DR skal forholde sig til i forhold til de 

unge. 

3.6 KAPITEL 6 – DISKURSANALYSE 

For at opnå en forståelse af de unges opfattelse af licensen foretages en diskursanalyse. 

Her anvendes Laclau & Mouffe, der påpeger, at alt er diskursivt. Det diskursive er ikke 

begrænset til kun at omfatte sproget, men omfatter alle sociale fænomener, og der 

skelnes dermed ikke mellem diskursive og ikke-diskursive fænomener. Derfor kan vi 

ligeledes inddrage de identificerede faktorer i PEST-analysen, der kan påvirke de unges 

konstruktion af licensen. 
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3.7 KAPITEL 7 – CULTURAL BRANDING  

I dette kapitel analyseres de unges opfattelse af licensen ud fra et kulturelt branding-

perspektiv. Der sættes her fokus på licensen og den kulturelle udvikling, som påvirker 

de unges opfattelse af licensen.  I dette kapitel inddrager vi Douglas Holts teori om 

kulturel branding og sætter den i relation til Thompson, Rindfleisch og Arsels teori om 

dobbeltgængerbrands. I forlængelse af analysen inddrages Izek Ajzens teori om, 

hvorfor en specifik beslutning træffes eller ikke træffes. Det undersøges blandt andet, 

hvordan ’et socialt pres’ kan påvirke de unges handlinger og opfattelse af licensen.   

3.8 KAPITEL 8 – DEN OFFENLIGE INSTITUTIONS OMDØMME 

I kapitlet anvender vi en videnskabelig artikel, der hedder ”Public Sector Organizations 

and Reputation Management: Five Problems” skrevet af Arild Wæraas & Haldor 

Byrkjeflot. Denne tekst giver et indblik i, hvordan offentlige institutioners omdømme 

påvirkes negativt af politisk indblanding. I dette kapitel analyseres DR’s politiske 

uafhængighed, og hvilke konsekvenser dette har for deres omdømme.  

3.9 KAPITEL 9 – DISKUSSION 

Her diskuteres det, hvordan de unges opbakning kan genvindes ved at skabe legitimitet 

om licensen. Det diskuteres, hvordan forskellige ændringer kan bidrage til en 

forbedring af de unges opfattelse af licensen.  

3.10 KAPITEL 10 – FREMTIDIGE MULIGHEDER FOR DR 

I dette afsnit præsenteres en række konkrete anbefalinger til, hvilke initiativer der kan 

tages for at ændre de unges opfattelse af licensen og deres manglende 

betalingsvillighed. 

3.11 KAPITEL 11 – KONKLUSION 

I konklusionen besvares problemformuleringen ved at sammenholde delkonklusionerne 

fra projektets analyser. 
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4.0  PROJEKTETS STRUKTUR 
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5.0 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG 

I følgende afsnit vil vi afdække vores videnskabsteoretiske ståsted i projektet, da dette 

er afgørende for, hvad vi kan undersøge, og hvordan vi kan undersøge vores 

genstandsfelt. Der er i projektet valgt en socialkonstruktivistisk tilgang, hvilket har 

indflydelse på indsamling og bearbejdning af empiri. Da der ifølge Klaus Rasborg ikke 

kan siges kun at være én socialkonstruktivisme, men mange former (Rasborg 2007: 

350), er det relevant at kortlægge, hvordan socialkonstruktivisme forstås og influerer på 

dette projekt. Den videnskabsteoretiske tilgang er kortlagt før andre afsnit i projektet 

som eksempelvis teori og metode, da de valg og fravalg, der foretages gennem 

projektet, tages på baggrund af vores videnskabsteoretiske tilgang. Dermed er 

socialkonstruktivismen definerende for projektets resterende dele.  

Finn Collin sondrer mellem forskellige typer socialkonstruktivisme og fokuserer på to 

grundlæggende forskelle: en epistemologisk og en ontologisk variant af 

socialkonstruktivismen (Collin 2003: 23). Den epistemologiske socialkonstruktivisme 

har som udgangspunkt, at vores videnskabelige viden om den fysiske og sociale 

virkelighed er en konstruktion. Erkendelsen af virkeligheden bestemmes af den sociale 

kontekst, man befinder sig i (Collin 2003: 25). Når vi undersøger de unges holdning til 

og forståelse af licensen, er det altså et udtryk for, at vi søger at forstå, hvordan de unge 

erkender denne virkelighed – samt hvordan den sociale kontekst, de unge befinder sig i, 

er bestemmende for deres opfattelse af begrebet.  

Ifølge Finn Collin har den ontologiske socialkonstruktivisme som udgangspunkt, at 

ikke kun erkendelsen af virkeligheden, men selve virkeligheden er socialt konstrueret, 

og at den først ’bliver til’ eller eksisterer i kraft af, at vi kollektivt opnår konsensus om 

den (Collin 2003: 29). I dette projekt tages der afsæt i det ontologiske 

konstruktivistiske paradigme om den sociale virkelighed  (Collin 2003: 29).  Dermed 

afgrænser vi os fra den mere radikale antagelse om, at også den fysiske virkelighed er 

en social konstruktion. Udgangspunktet for projektet er dermed, at der ikke findes en 

objektiv social virkelighed, som vi erkender, men kun vores tolkninger og opfattelser af 

en virkelighed. Den sociale virkelighed er et produkt af menneskers kollektive 

handlinger og forestillinger (Collin 2003: 79). Det betyder, at den virkelighed, som DR 

handler ud fra, ikke udgør en endegyldig virkelighed. Der er derimod forskellige 
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virkelighedsopfattelser, som påvirker den måde, forskellige aktører i samfundet handler 

på. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved, at en stor andel af unge danskere nægter 

at betale licensen, der finansierer DR, mens andre dele af befolkningen gerne betaler. 

Dette er et udtryk for, at der er forskel på, hvad forskellige dele af befolkningen anser 

som vigtigt.  

Centralt for socialkonstruktivismen er, at samfundsmæssige fænomener ikke er 

statiske, men skabt på baggrund af historiske og sociale processer (Rasborg 2007: 349). 

De unges opfattelse af licensen er altså historisk og socialt skabt og er dermed påvirket 

af forandringer i samfundet. Et eksempel kan være udviklingen på mediemarkedet. De 

unges opfattelse er dermed også foranderlig; den kunne altid have været en anden og 

kan altid blive en anden. Da virkeligheden er en konstruktion og er relativ, i og med at 

den kunne have været anderledes, bliver, hvad der erkendes som virkelighed, et 

spørgsmål om perspektiv.  

Finn Collin påpeger, at der må skelnes mellem forskellige områder af virkeligheden. 

Hertil skal det præciseres, hvilke aktører der konstruerer virkeligheden (Collin 2003: 

23). Det, vi ønsker at undersøge i dette projekt, er de unges syn på licensen, hvorfor det 

er den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed, vi fokuserer på. Det er derfor 

også de unges konstruktion af virkeligheden, som bliver interessant, hvorfor vi ser de 

almindelige samfundsborgere som ansvarlige for konstruktionen af virkeligheden. 

Dette er modsat visse socialkonstruktivister, der argumenterer for, at det kun er 

videnskabelige forskere, der leverer konstruktionerne (Collin 2003: 24).  

Ontologi er den måde, genstandsfeltet opfattes på (Fuglsang & Olsen 2007: 29).            

I socialkonstruktivismen er der en ontologisk forståelse af virkeligheden, som er socialt 

konstrueret. Epistemologi henviser til, hvordan genstandsfeltet kan studeres og 

erkendes (Fuglsang & Olsen 2007: 30).  Ifølge det socialkonstruktivistiske paradigme 

erkender vi igennem begreber, som eksisterer i sproget.  Det betyder, at det at have 

erkendt noget er ensbetydende med at være i stand til at formulere det sprogligt 

(Rasborg 2007: 350).  Ud fra den ontologiske socialkonstruktivisme konstrueres 

virkeligheden gennem vores sprogbrug, og det bliver derfor relevant at undersøge, 

hvordan de unge italesætter licensen med henblik på at udforske, hvilken virkelighed 

de konstruerer. For at undersøge de unges konstruktion af licensen foretages en 
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diskursanalyse, som vi uddyber i afsnit 13.0. Først finder vi det interessant at anskue, 

hvilke konsekvenser et alternativt videnskabsteoretisk ståsted ville have haft for 

projektet.  

5.1 EN ALTERNATIV VIDENSKABSTEORETISK TILGANG 

Et andet muligt videnskabsteoretisk udgangspunkt kunne have været det positivistiske, 

der ville have resulteret i en helt anden metodisk tilgang til problemstillingen. I den 

positivistiske tilgang er udgangspunktet, at der findes en objektiv virkelighed, som vi 

har adgang til (Fuglsang & Olsen 2007: 23). At en stor del af de unge ikke betaler 

licens, er altså et problem for DR, som eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af 

problemet.  Hvis man tager udgangspunkt i Neuraths logiske positivisme, vil det 

ontologiske grundlag være fysikalisme: At det empiriske grundlag for videnskaben skal 

være tilgængeligt for alle (Pedersen & Toft 2007: 63). Dette betyder, at en positivistisk 

undersøgelse vil tage udgangspunkt i observationer, som alle kan foretage. Når man 

skal undersøge, hvorfor de unge ikke betaler licens, vil man undersøge variabler, som 

er observerbare for alle. Men for at tage udgangspunkt i væsentlige variabler skal man 

forinden have en hypotese om, hvilke variabler der er relevante  (Pedersen & Toft 

2007: 72). Denne kunne man for eksempel udlede via videnskabelige artikler, da disse 

kan påpege relevante faktorer i forhold til problemstillingen. Dette stemmer overens 

med, at man bør undersøge, hvordan forskningsobjektet hænger sammen med sociale 

og økonomiske grupperinger (Pedersen & Toft 2007: 72). En variabel kunne for 

eksempel være indkomst. 

I positivismen er formålet med videnskaberne at systematisere de observationer, man 

gør sig (Pedersen & Toft 2007: 56). Dette kan gøres ved hjælp af statistiske 

undersøgelser. Man ville derfor i forbindelse med problemstillingen for eksempel 

udfærdige en rundringning eller et spørgeskema med prædefinerede svarmuligheder 

med det formål at undersøge relationen mellem unge, der ikke betaler licens, og de 

variabler, som er blevet udvalgt. Et spørgsmål kunne være ”hvad er din årlige 

indtægt?”, hvis man har en hypotese om, at de unge ikke vil betale, fordi de har et 

begrænset økonomisk råderum. Det, man vil finde i en sådan undersøgelse, er en 

sammenhæng mellem unge, der ikke betaler licens, og en variabel. Det har den 

konsekvens, at ens undersøgelse er begrænset til de variabler, som man har udvalgt, og 
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de hypoteser, man har opstillet. Der er dermed nogle andre årsager til, at de unge 

betaler licens, som man ikke nødvendigvis vil være i stand til at finde, fordi man ikke 

er opmærksom på at skulle undersøge netop disse variabler. Derfor er dette 

videnskabsteoretiske ståsted ikke udgangspunkt for vores analyse, da vi ønsker en mere 

nuanceret forståelse af de unges opfattelse af licensen. 

6.0 DEN KVALITATIVE METODE – SAMTALEN I FOKUS 

Ud fra vores socialkonstruktivistiske ståsted har vi valgt at anvende kvalitative metoder 

til at udforske vores genstandsfelt og indsamle empiri. De kvalitative 

forskningsmetoder og tilgange er udviklet med henblik på at anskue menneskelige 

oplevelser, erfaringsprocesser og det sociale liv, hvor man søger at opnå forståelse af 

konkrete personer og sociale processer. Når vi forsker kvalitativt, leder vi altså efter 

svar på, hvorfor vi gør, siger, oplever og udtrykker os, som vi gør (Brinkmann & 

Tanggaard 2010: 17). Da konstruktivisme ser alt som konstruktioner, vil dens 

analysegenstand pr. definition være flydende, ustabil, foranderlig og flertydig, hvortil 

konstruktivismen opererer med et ideal om at leve sig ind i informantens 

virkelighedsopfattelse (Justesen 2010: 31). Disse overvejelser stemmer overens med 

Rasborgs tanker i afsnit 5.0 om, at samfundsmæssige fænomener er skabt på baggrund 

af historiske og sociale processer, og at virkeligheden er et spørgsmål om perspektiv 

(Rasborg 2007: 349).  

Ifølge Brinkman vil vi kunne opnå adgang til informanternes virkelighedsopfattelse 

igennem interviews, der giver intervieweren en indsigt i informantens oplevelse af det 

undersøgte (Brinkmann & Tanggaard 2010: 31). Hertil er der i konstruktivistiske 

analyser et stærkt fokus på, hvordan sproget skaber virkeligheden (Justesen 2010: 29). 

Derfor er vi meget fokuserede på, hvordan de unge italesætter licensen.  

Den kvalitative metodes alternativ – den kvantitative metode – har omvendt den 

forudsætning, at analysegenstanden skal kunne afgrænses, stabiliseres og tælles, 

hvorfor den ikke vil være en oplagt metode at anvende i den konstruktivistiske analyse 

(Justensen & Mik-Meyer 2010: 30). Ved brug af en kvantitativ undersøgelse søges det 

at opnå en viden om, hvor meget der findes af noget, hvortil man tillægger sine data en 

værdi, der kan bearbejdes statistisk (Brinkmann & Tanggaard 2010: 17). Denne metode 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 15 

ville således afspejle et mere positivistiske videnskabsteoretisk ståsted, som vi ovenfor 

i afsnit 5.1 har nævnt som en alternativ videnskabsteoretisk tilgang. 

De kvalitative interviews kan anvendes til at sætte rammen for analysen ved at levere 

den empiri, der giver os svar på det, der undersøges (Fuglsang & Olsen 2007: 407). Når 

vi interviewer vores informanter, indsamler vi således beskrivelser af emnet, der giver 

os en unik indsigt i den interviewedes virkelighedsopfattelse, hvorfra vi kan analysere 

fænomenet licens igennem informanternes sprogbrug. Vi kan dermed opnå en 

forståelse af, hvordan og hvorfor de unge opfatter licensen, som de gør. Dette opnås 

bedst inden for de kvalitative rammer, da disse data afspejler detaljer og nuancer og 

skaber en forståelse af det specifikke fænomen (Larsen 2011: 137). 

6.1 FOKUSGRUPPE-INTERVIEWS  

Ud fra det socialkonstruktivistiske perspektiv kan man forstå fokusgrupper som 

performative samtaler mellem deltagerne. Det betyder, at det at tale sammen, kan have, 

har eller får praktiske konsekvenser (Nofsinger: 1991: 3-10). Vores kvalitative 

metodevalg er i dette projekt fokusgruppe-interviews, hvor vi arrangerer et interaktivt 

rum for respondenterne, der i videst muligt omfang afspejler dagligdagens 

diskussionsrum. Dette kan ligeledes have praktiske konsekvenser for de involveredes 

meninger og handlinger i forhold til det diskuterede emne, som er licens. Dette ligger i 

tråd med Berger & Luckmanns betragtninger om, at de bedste erfaringer i det sociale 

liv skabes i rum med andre – ansigt til ansigt (Berger & Luckmann 2004: 67). Berger & 

Luckmann påpeger, at virkeligheden er en social konstruktion (Berger & Luckmann 

2004: 39), hvortil hverdagens liv netop er noget, vi deler med andre (Berger & 

Luckmann 2004 : 66-67). Fokusgrupper kan forstås som en forskningsmetode, hvor 

empiri produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som forskeren har bestemt 

(Morgan 1996: 129). Nedenfor inddrages Bente Halkiers tanker om fokusgruppernes 

muligheder og begrænsninger med henblik på at identificere, hvilke styrker og 

svagheder der er ved dette metodevalg, som kan forme vores empiri.  

Hvor fokusgrupper er velegnede til at producere empiri om sociale gruppers 

fortolkninger, interaktioner og normer, er de mindre egnede til at producere klare og 

dybe informationer om individers virkelighedsopfattelser, idet den enkelte deltager i 

fokusgruppen får sagt betydeligt mindre end den enkelte deltager i eksempelvis et 
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individuelt interview (Halkier 2002: 15-16). Halkier argumenterer endvidere for, at 

fokusgrupper afværger fra de mere klassiske former for interviews, såsom individuelle 

og gruppeinterviews. Fokusgrupper giver en mere direkte beretning omkring 

handlinger og forståelser i den hverdagssociale kontekst, hvor interaktionen foregår i 

genkendelige, hverdagslige omgivelser. Kombinationen af fokusgruppe-interviews og 

det særlige fokus på et konkret emne er en særligt velegnet metode til vores 

undersøgelse, da disse informationer fortæller noget om betydningsdannelse i grupper 

som en del af menneskers sociale erfaringer. Disse sociale erfaringer kan blive til 

selvfølgeligheder, som mennesker trækker på, når de fortolker og handler sig igennem 

dagligdagens aktiviteter sammen med andre (Halkier 2002: 11). Et begreb som licens 

vil derfor være genstand for sociale tolkninger, der påvirker betydningsdannelsen i 

hverdagslivet og dermed opfattelsen af begrebet. Opfattelsen af begrebet licens er netop 

det, vi søger at opnå en forståelse af i fokusgrupperne.  

Betydningsdannelsen har vi derfor søgt at påvirke mindst muligt i interviewene. Efter 

at have introduceret projektet og fået informanternes informationer – navn, alder, 

bopæl, faglighed, brug af DR’s services og om de betaler eller ikke betaler licens –  

udleverede vi et stykke papir, der skulle give anledning til en brainstorm (se bilag H). 

På dette papir stod der ”licens” i midten. Herefter fik de hver tre-fem minutter til at 

skrive de associationer ned, de fik i forbindelse med begrebet licens. Dette gør, at 

informanterne kan styre udgangspunktet for interviewet, som tog udgangspunkt i deres 

nedskrevne associationer. Derudover sikrede vi os ved at lave brainstormen, før emnet 

blev diskuteret, at informanterne gjorde sig deres egne associationer, hvor vi og de 

andre informanter ikke kunne påvirke dem i en bestemt retning. På denne måde 

konstruerede de i videst muligt omfang selv interviewene, hvilket gør, at hvert 

interview bliver unikt. Informanterne skaber på denne måde deres egne præmisser for 

interviewet, hvortil forskellene mellem interviewene skabes af informanterne selv og 

ikke af os som interviewere. Dog havde vi lavet en interviewguide med spørgsmål (se 

bilag K), som vi fulgte op på slutningsvis, hvis ikke informanterne selv kom ind på de 

temaer, som vi fandt interessante i forhold til emnet. Af praktiske årsager har vi bedt 

informanterne om at sige deres navn inden hver udtalelse. Informanterne finder dette 

unaturligt, hvilket eksempelvis kommer til udtryk, da Sebastian påpeger, at ”det er lidt 

underligt at skulle sige sit eget navn, inden man siger noget, men nu får vi det gjort” 
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(Sebastian, 24 år: Bilag E). Dette kan have begrænset deres flow samt have påvirket 

deres tankestrøm og dermed vores empiri.  

Vores valg af fokusgrupper frem for enkeltinterviews kan have en konsekvens for den 

måde, informanterne konstruerer licensen på i interviewene.  Ifølge Wildschutt & Insko 

er der forskel på, hvilken moral der hersker i grupper og i 1:1-relationer (Wildschutt & 

Insko 2008: 378). Moral er defineret som et sæt normer, som man handler og forstår 

verden ud fra (Stanford Encyclopedia of Philosophy 2011). I 1:1-relationer 

indskrænker man sin egen selvinteresse og har større fokus på at imødekomme det 

andet individ (Wildschutt & Insko 2008: 378). I grupper er der derimod en mere 

’egoistisk’ moral, som dikterer, at medlemmerne handler på en måde, som støtter 

gruppens interesser, ofte på bekostning af andre gruppers interesser. Spændingen ligger 

i, at det ikke altid er muligt at følge gruppe-moralen uden at bryde den individuelle 

moral og omvendt (Wildschutt & Insko 2008: 378). Derfor kan interview i grupper 

have den konsekvens, at informanterne tilpasser sig en gruppemoral og argumenterer 

ud fra den. Der er derfor sandsynlighed for, at de ville have konstrueret licensen 

anderledes, hvis de var blevet interviewet alene.  

Nedenfor præsenterer vi vores valg af målgruppe, samt hvordan vi har konstrueret 

grupperne med dertilhørende fordele og ulemper. 

7.0 MÅLGRUPPEN 

7.1 BETALERE/IKKE-BETALERE/BETALER KUN AF PLIGT 

I dette projekt ønskes det undersøgt, hvorfor en stor andel af danske unge undlader at 

betale licens. Derfor bliver det relevant at interviewe unge, som ikke betaler licens. 

Det er også relevant at interviewe unge, som rent faktisk betaler licens, men som 

betaler modvilligt. Årsagen til, at denne gruppe også er interessant, er, at de også kan 

give et indblik i, hvordan de opfatter licensen, selvom de i systemet fremstår som 

betalere. Derudover inkluderes en gruppe af glade betalere, da denne gruppe også har 

mulighed for at påvirke meningsdannelsen i det sociale liv. Dog vil der være overvægt 

af utilfredse licenspligtige, da vi søger en forståelse af denne gruppe. Disse tre 

parametre bliver derfor et udvælgelseskrav for valget af informanter til undersøgelsen.  

http://plato.stanford.edu/index.html
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7.2 ALDER  

Som nævnt i indledningen betaler 40 procent af danske unge mellem 18 og 29 år ikke 

licens, selvom de har adgang til en smartphone, tablet, tv eller radio og derfor er 

omfattede af medielicensen (Ambrosius 2014).  Der er dermed en langt større 

procentdel af ikke-betalere i denne aldersgruppe end i resten af befolkningen, hvor der 

er relativt få sortseere over 35 år (Dorhmann 2014). Det bliver derfor relevant at 

interviewe informanter inden for intervallet 18-29 år.  

7.3 GEOGRAFISK OG FAGLIG BAGGRUND 

Ifølge chefen for DR licens- og programservice findes den typiske sortseer i storbyen: 

”Vi har sådan en meget enkel beskrivelse af den typiske sortseer. Det er en ung enlig 

mand, der bor i storbyen.” (Lotte Boas: Bilag G). Derfor vælges informanter fra de to 

største danske byer Aarhus og København. Derudover har de udvalgte informanter flere 

forskellige faglige baggrunde med henblik på at få en så bred informantgruppe som 

muligt. 

Opsummerende har alle udvalgte informanter det til fælles, at de enten betaler  

frivilligt, ikke betaler eller betaler licensen modvilligt, er i alderen 18-29 år og bor i 

storbyen. Hertil har vi samlet grupper af forholdsvis små størrelser, der varierer mellem 

tre-seks deltagere. Dette skyldes, at vi gerne vil arbejde dybdegående med den 

indsamlede empiri med henblik på at forstå diskursen blandt de unge (Halkier 2002: 

39). Morgan supplerer hertil og påpeger, at små grupper er velegnede, når de få 

tilstedeværende har meget at sige. Det bidrager til en dybere forståelse af 

informanternes udsagn. Yderlige argumenter han for, at emner med en høj grad af 

kompleksitet, hvor målet er at forstå detaljerede og personlige historier, bedst finder 

sted i små grupper (Morgan 1998: 73). Vores udvalg er analytisk selektiv, hvilket 

betyder, at vi sammensætter grupperne ud fra karakteristika, der er relevante i forhold 

til problemstillingen (Halkier 2002: 30).   

8.0 DE UDVALGTE FOKUSGRUPPER 

8.1 LICENSHADERNE  1 

Denne gruppe består af tre mænd på 25, som alle er studerende. De er alle bosat i 

Aarhus og ingen af dem betaler licens. De tre mænd kender hinanden. 
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 Daniel, 25 år, betaler ikke licens, læser finansiering på Aarhus BSS. 

 Neshan, 25 år, betaler ikke licens, læser finansiering på Aarhus BSS. 

 Jakob 25 år, betaler ikke licens, læser cand.it. og informationsvidenskab på Aarhus 

BSS.  

8.2 LICENSHADERNE 2 

Denne gruppe består af tre mænd i alderen 24-26 år. De er alle bosat i København og 

studerer alle på CBS. De tre mænd kender hinanden. 

 Sebastian, 24 år, betaler ufrivilligt licens, læser cand.merc.(sol.) på CBS. 

 Kenn, 26 år, betaler ikke licens, læser cand.merc.(psyk.) på CBS. 

 Thomas, 25 år, betaler ikke licens, læser cand.merc.(kom.) på CBS. 

 

Disse to grupper er formet med henblik på at få en indsigt i, hvordan medlemmer i 

sociale grupper af umotiverede licensbetalere og ikke-betalere påvirker hinanden, og 

hvordan de tilsammen konstruerer et had over for licensen. Derfor vurderer vi også, at 

det er vigtigt, at de kender hinanden godt, så de ikke holder noget tilbage, hvilket heller 

ikke ville have været tilfældet, hvis debatten foregik i hverdagens sociale rum. Halkier 

påpeger vigtigheden i, at informanterne er trygge ved at sige noget til hinanden, hvortil 

man skal huske på, at det er den sociale interaktion, der skaber det empiriske materiale. 

Hertil har man vurderet, at kommunikationsforskning bedst er tjent med 

netværksgrupper, da interaktioner skabes bedre gennem i genkendelige rammer. Derfor 

er informanter, der kender hinanden, valgt. Dog kan der være en tendens til, at 

deltagerne opfører sig efter etablerede dominansrelationer, som kan påvirke de enkelte 

udsagn (Halkier 2002: 32-34). Dette til trods vurderer vi disse to mere radikale grupper 

som vigtige kilder til undersøgelse af problemstillingen.  

8.3 FORSKELLIG UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND  

Denne gruppe består af fire piger i alderen 22-24 år, som er bosat i København. 

Informanterne i denne gruppe har det til fælles, at de ikke læser på universitetet og 

derudover har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.  

 Maria, 22 år, betaler licens, studerer fysioterapi.  

 Marie, 24 år, betaler ikke licens, læser til folkeskolelærer, men er på barsel. 
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 Nanna, 23 år, betaler licens, er færdiguddannet pædagog. 

 Cleo, 22 år, betaler licens, læser design på KEA.  

 

Maria, Nanna og Cleo betaler licens, men ville hellere undgå det, mens Marie ikke 

betaler licens. Maria og Cleo kender hinanden, mens Marie og Nanna kun kender 

intervieweren. Her har vi søgt at skabe en mere heterogen gruppe af informanter, der 

giver os indblik i, hvordan interaktionen omkring licens opstår, når deltagerne til stede 

ikke er i nær relation til hinanden.  

8.4 NYFLYTTERNE  

Denne gruppe består af unge, som er flyttet hjemmefra inden for det seneste år, eller 

som snart skal flytte hjemmefra.  De er alle bosat i København, og alle informanterne 

kender hinanden. Therese bor stadig hjemme og er derfor ikke licenspligtig.  

 Anne-Kirstine, 21, betaler licens, studerer dansk på KU. 

 Josefine, 21, betaler ikke licens, tager suppleringsfag i spansk på gymnasialt niveau. 

 Therese, 20, er ikke licenspligtig, holder sabbatår og arbejder som vikar på en 

folkeskole. 

 Sofie, 20, betaler licens, læser HA (psyk.) på CBS. 

 

Denne gruppe bidrager til en forståelse af, hvordan der ses på beslutningen om licens, 

når man lige er – eller snart skal til – at flytte hjemmefra. Denne gruppe er interessant 

for projektet, da den udgør en vigtig del af fremtidens licensbetalere. Derudover viser 

nylige undersøgelser, at børn og unge ikke har tilstrækkelig indsigt i privatøkonomiske 

forhold (Olsen 2015), hvorfor det kunne være interessant at interviewe netop denne lidt 

yngre del af vores målgruppe. Dette vender vi tilbage til i afsnit 12.2. 

8.5 LIDT AF HVERT  

Denne gruppe består af både mænd og kvinder og er en blanding af folk, der betaler 

licens og er glade for det, folk, der modvilligt betaler licens, og folk, som ikke betaler 

licens. Alle informanter kender mindst én anden i fokusgruppen, og alle er bosat i 

København. 

 Alexander, 24, betaler ikke licens, læser kandidat i økonomisk markedsføring på CBS. 
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 Malthe, 27, betaler ikke licens, læser kommunikation på RUC. 

 Lasse, 25, betaler modvilligt licens, læser cand.merc.(Hrm.) på CBS. 

 Mette, 23, betaler modvilligt licens, læser kandidat i business, language and culture på 

CBS. 

 Maya, 23, betaler gerne licens, læser kandidat i journalistik og offentlig administration 

på RUC. 

 Anna, 23, betaler gerne licens, læser idræt på KU. 

 

Med denne sidste gruppe søger vi at opnå en forståelse af, hvordan vores empiri vil 

udfolde sig, når informanternes holdninger og netværk er sammensat med større 

diversitet. Dette med henblik på at få et mere nuanceret empiri-sammenspil, der styrker 

undersøgelsen af vores valgte problemstilling.  

8.6 REFLEKSIONER OG KRITIK AF GRUPPESAMMENSÆTNING  

Vores sammensætning af fokusgrupperne fordrer en rækker muligheder og 

begrænsninger i forhold til den empiri, der skabes. Vi har i udvælgelsen været meget 

optagede af, hvorvidt informanterne kender eller ikke kender hinanden. Som 

udgangspunkt har vi anvendt David L. Morgan, der forklarer, hvordan man igennem 

purposive sampling bedst kan indfri de målsætninger, man i projektet har sat sig. Her 

sammensætter man grupperne i forhold til det, man gerne vil opnå viden om (Morgan 

1998: 56). Derfor har vi også konstrueret grupperne, som vi bedst mener kan bidrage til 

projektets formål. Hertil påpeger Morgan, at en random sampling ikke vil genere 

samme empiri, da der ingen garanti er for, at grupperne vil indleve sig i diskussionerne 

(Morgan 1998: 56-57). Overordnet har vi konstrueret grupperne ud fra den antagelse, at 

vi primært taler om licens i omgivelser, hvor bekendte er til stede. Licens er desuden en 

politisk beslutning, og politik er ud fra vores erfaring noget, der primært diskuteres 

med bekendte. Her vurderer vi også, at politik er et emne, man ofte er mindre villig til 

at berøre i nye omgivelser.  

Vores sammensætning er funderet på denne antagelse, hvorfor der er en overvægt af 

informanter, der kender hinanden. Fordelene ved, at nogle af informanterne kender 

hinanden, kommer eksempelvis til udtryk, når Anna på 22 år, der gladeligt betaler 

licens, forklarer: ”Jeg har faktisk haft lidt med, at jeg skulle komme i dag, for jeg ved 
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godt, at alle dem, der betaler, får tit stukket en pegefinger ned i hovedet” (Anna 22 år: 

Bilag A). Den eneste, Anna ikke kender, er Lasse, og Maya og Mette er hendes gode 

veninder gennem 15 år. Annas nervøsitet kan derfor indikere, at hun ikke var mødt op, 

hvis ikke der var et par kendte ansigter til stede.  Ulempen ved dette kan være, at de der 

kender hinanden, ved, hvad hinandens holdninger til licens er, hvilket kan påvirke, 

hvordan de taler om det under interviewet og resultere i en implicit indforståethed. 

Dette kommer eksempelvis til udtryk, når Neshan fortæller: ”Altså, vi (kigger på 

Daniel) kommer jo ikke til at betale licens, tror jeg. Vi gør det ikke af princip nu, så jeg 

tror det er meget svært at ramme den nye generation” (Neshan 25 år: Bilag C). I dette 

citat ser vi, at Neshan kan tale på Daniels vegne, da han allerede kender Daniels 

opfattelse af licensen. Fordelen ved, at informanter ikke kender hinanden, kan være, at 

der bliver givet mere plads til andres syn og tanker om emnet, hvilket fordrer flere 

konstruktioner af licensen. Ulempen kan dog være, at der vil være en tendens til, at 

man holder nogle stærke holdninger tilbage. Et eksempel på dette er, da informanten 

Alexander bringer en noget hård udtalelse, hvorefter han griner med henblik på at 

nedtone sin udtalelse: ”(…) Jeg tror generelt, at en privatisering vil øge 

effektiviseringen. Hold kæft, hvor lyder jeg liberal (griner)” (Alexander, 24 år: Bilag 

A).  

Vi vurderer, at vores sammensætning af grupper afspejler de mål, vi søger at opnå i 

projektet. Udvalget afspejler overvejende den umotiverede del af det unge segment, 

som er dem, vi søger at opnå en forståelse af. De glade licensbetalere er til stede med 

henblik på at give et mere nuanceret billede af meningskonstruktionen i det sociale 

rum.  

9.0 DET SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEW 

Det semistrukturerede interview er en kombination af det løst strukturerede interview 

og det mere faste og stramme interview. Her forløber interaktionen mellem forskeren 

og interviewpersonen mere tilfældigt og flydende. Her søger man at opnå forståelse af 

den levede verden igennem den adspurgtes egen forståelse og fortolkning (Kvale 2007: 

4). Emnets tema og hovedspørgsmål vil være defineret på forhånd, men med mulighed 

for afvigelse og tilpasning af interviewguiden, hvis der opstår en interessant udvikling. 
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Generelt argumenterer hele litteraturen for, at denne metode er velegnet til undersøge 

ens genstandsfelt eksplorativt, hvor der genereres ny viden, alt imens 

interviewpersonen reflekterer over temaer samt ’hvad’ og ’hvordan’ – spørgsmål, man 

på forhånd ønsker besvaret (Justesen & Mik-Meyer 2010: 55-56).  

Det ene af to semistrukturerede interviews foregik ude i DR’s bygninger, da vi 

interviewede DR licens- og programchef, Lotte Boas. Vi har søgt igennem dette 

interview at opnå en forståelse af DR’s egen opfattelse af licens i forhold til de unge i 

samfundet. Dette interview tog ligesom fokusgruppe-interviewene udgangspunkt i en 

brainstorm (se bilag I). 

Hertil havde vi dog forberedt en række spørgsmål, der skulle supplere det 

ustrukturerede interview, som diskussionen ud fra associationerne i brainstormen er. 

Dette med henblik på, at interaktionen mellem forskeren og interviewpersonen forløber 

mere tilfældigt og flydende, som litteraturen foreskriver. Det andet interview foregik  

hos produktionsselskabet bag de kreative folde-ud-breve Schlenzig og Jones, der skulle 

minde de manglende licensbetalere om, hvorfor de skal betale licens (Bilag L). Også 

her foregik interviewet altså i vante rammer. Her interviewede vi Simon og Thomas, 

der stod bag den kreative ide (Bilag F). Dette interview tjener som et mindre 

supplement til vores empiri og har til formål at bidrage til en baggrundsforståelse af 

DR’s hensigt med denne kampagne og produktionsselskabets forståelse af målgruppen. 

9.1 SUPPLERENDE EMPIRISKE OVERVEJELSER  

Der søges i projektet at skabe et solidt empirisk grundlag. I følgende afsnit vil vi 

anskueliggøre vores overvejelser angående valg af sekundær empiri med henblik på at 

udpege muligheder og begrænsninger i vores samlede empiri-anvendelse. Vi finder det 

nødvendigt at være kildekritiske for at sikre en troværdig empiri-anvendelse, hvorfor 

det er vigtigt at vurdere kilderne, deres kontekst, og hvordan de finder anvendelse i 

analysearbejdet (Saxo 2015).  

Vi vil anvende DR’s virksomhedsrapporter – herunder årsrapporter fra 2013 og 2014   

– samt rapporten om DR og etik som supplerende empiri til at undersøge, hvordan DR 

opfatter sig selv og sine eksterne omverdensforhold. Virksomhedsrapporter vil være 

subjektive i udlægningen, da virksomheder bevidst forsøger at tilpasse og frame den 
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fremsatte information (Michalisin 1999: 151). Dette til trods vurderer vi disse som 

anvendelige til at opnå indsigt i DR’s egen forståelse af sin eksistens. Hertil supplerer 

vi med rapporter fra Kulturministeriet med henblik på at undersøge konkrete, eksterne 

og politiske forhold, der kan øve indflydelse på DR’s handlings- og 

beslutningsgrundlag. Ydermere vil vi anvende nyhedsartikler publiceret af anerkendte 

danske nyhedsmedier som empiri til at opnå indsigt i offentlighedens holdninger og 

forventninger. Nyhedsmediernes dagsorden bliver – i betragteligt omfang – 

offentlighedens dagsorden. Derfor er nyhedsmedierne dagsordenssættende (McCombs 

2004: 2). Medieforskning har fundet en tæt sammenhæng mellem nyhedsindhold og 

offentlig mening, hvorfor nyhedsmedierne er aktive deltagere i den sociale 

konstruktionsproces af den offentlig mening (Deephouse 2005: 339). Derfor vurderer 

vi, at vores anvendelse af nyhedsartikler som kvalitativ empiri er brugbar. 

Vi vil derudover inddrage meningsmålinger i vores empiri. Meningsmålinger er ekstern 

kvantitativ viden (Frandsen & Johansen 2010: 291), der tjener som instrument til at 

producere kendsgerninger om den offentlige mening (Vallentin 2005: 31). Dog 

erkender vi, at meningsmålinger blot er en refleksion af den offentlige mening, som 

Habermas har påpeget (Vallentin 2005: 38). Netop denne refleksion af den offentlige 

mening om licensen skabte interessen for projektets problemstilling.       

Derudover anvender vi ekspertviden igennem udtalelser i nyhedartikler. Ifølge Giddens 

kan ekspertviden formidle kompleks viden og skabe en relation mellem aktører og 

institutioner i samfundet. Denne relation er baseret på tillid, da eksperters viden kun 

opfattes som gyldig af aktørerne, hvis der er tillid til ekspertinstitutionen. Ifølge 

Giddens er dette en ansigtsløs tillidsrelation (Möllering 2006: 365). I empiri-

anvendelsen af den faglige ekspertviden er vi nødt til at have tillid til udsagnene, da vi 

ikke har mulighed for at teste deres gyldighed. Derfor baseres denne empiri-anvendelse 

på en ansigtsløs tillidsrelation.    

Vi vurderer, at dette samlede empirisammenspil vil bidrage til en mere nuanceret 

forståelse af de unges opfattelse af licensen. 
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10.0 DR OG LICENS SOM BEGREBER 

I dette afsnit vil vi skitsere, hvordan vi som skribenter opfatter DR og Licens som 

begreber. I empirien har vi undersøgt de unges forhold til licens, idet vi i vores 

fokusgruppe-interviews satte licensen i scene i informanternes brainstorm. Derfor er 

vores udgangspunkt, at vi undersøger licensen. Dog oplevede vi, at informanterne i høj 

grad medkonstruerede DR i deres konstruktion af licens, hvorfor de to begreber i et vist 

omfang ikke kan adskilles.  ’DR’ og ’Licens’ bliver altså konstrueret samtidigt og 

overlappende i fokusgrupperne.  

Idet informanterne blev bedt om at lave en brainstorm ud fra begrebet ’licens’ og ikke  

’DR’, kan vi ikke vide, om de også ville have konstrueret ’DR’ og ’licens’ som 

overlappende, hvis DR havde været brainstormens udgangspunkt. På baggrund af vores 

empiriske fund om, at licensen af de unge konstrueres som sammenhængende med DR, 

kan vi i projektet ikke adskille de to fuldstændigt. Vi vil dog igen påpege, at det er 

licensen, vi undersøger og har fokus på i projektet, men at licensen ikke adskilles fra 

DR. Dermed er vores brug af de to begreber ’licens’ og ’DR’ funderet på de unges 

konstruktion af licensen, hvormed vi i et videst muligt omfang afspejler empirien.  

11.0 TEORETISK UDGANGSPUNKT 

I dette afsnit vil vi kortlægge vores teoretiske ståsted med henblik på at give læseren en 

forståelse af, hvordan vi teoretisk vil gribe analyserne an. Vi vil her præsentere de fire 

overordnede teorier, som projektet tager udgangspunkt i. Dertil vi løbende supplere 

med andre teoretiske betragtninger.   

11.1 PEST-ANALYSE 

PEST-analysen er en strategisk omverdensanalyse på makroniveau af de generelle, 

samfundsskabte udviklingsfaktorer der øver indflydelse på en virksomhed (Printz 

2010). Omverdensanalysen har til formål at skabe en forståelse af de generelle 

udviklingsforhold og derved være udgangspunkt for informerede strategiske 

beslutningsprocesser (Henry 2008: 42). Omverdenens stigende kompleksitet og 

uforudsigelighed begrænser analysens evne til at identificere udviklingsforhold (Henry 

2008: 61). Dog vurderer vi, at analysen kan anvendes til at identificere de 

omverdensforhold, som kan øve indflydelse på DR. Analysen har derfor til formål at 
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skabe en omfattende forståelse af, hvilke eksterne samfundsforhold der konstituerer 

den omverdenssituation, som DR skal forholde sig til i forhold til de unge. De 

identificerede forhold vil bidrage til den øvrige empiri og dermed skabe en bedre og 

mere nuanceret forståelse af vores genstandsfelt. Denne analyse vil fremgå først i 

projektet, da den skaber en grundlæggende forståelse af DR’s position i samfundet 

anno 2015.      

11.2 DISKURSTEORI  

En diskurs kan ses som et afgrænset meningsfelt, hvor artikulation kan finde sted 

(Dreyer Hansen 2007: 398). Ifølge diskursteori er alt diskursivt medieret. Det medfører, 

at det ikke er muligt at få indsigt i en virkelighed uden at befinde sig inden for en 

bestemt diskurs (Dreyer Hansen 2007: 389). Det er ikke muligt at træde ud af en 

diskurs, og dermed bliver enhver afgørelse selv en diskursiv konstruktion (Dreyer 

Hansen 2007: 398). Som forskere kan vi altså ikke stå uden for diskurserne og objektivt 

analysere de unges opfattelser af licensen i en diskursanalyse. Vi er altid selv farvede af 

diskurser.  

Flere teoretikere beskæftiger sig med diskursteori. Fairclough fokuserer i sit teoretiske 

bidrag om diskurser på forandring og på, hvordan diskurser og samfund konstituerer 

hinanden (Jørgensen & Phillips 1999: 74). Ifølge ham er diskurs ikke kun 

konstituerende for den sociale verden, men konstitueres samtidig af andre sociale 

praksisser. Dermed er der for Fairclough både et diskursivt og et ikke-diskursivt felt, 

som er i et dialektisk forhold til hinanden (Jørgensen & Phillips 1999: 74). Det har den 

konsekvens, at diskursanalysen bruges til at analysere de sproglige praksisser, men at 

den skal suppleres med andre teorier til at analysere de sociale praksisser  (Jørgensen & 

Phillips 1999: 46). Der er dermed i hans teori et felt, som ikke konstrueres gennem 

sproget, hvormed han tager afstand fra, at den sociale virkelighed kun skabes i 

erkendelsen heraf. Fairclough er derfor fravalgt i dette projekt, da fundamentet for hans 

teori ikke er i  overensstemmelse med vores videnskabsteoretiske ståsted. Laclau & 

Mouffe ser i kontrast til Fairclough alle sociale praksisser som diskursive og skelner 

dermed ikke mellem diskursive og ikke-diskursive fænomener. For dem er alt diskurs 

(Jørgensen & Phillips 1999: 46).  Diskurser skaber den sociale virkelighed (Collin 

2003: 106). Denne teori er valgt, da der her ikke tages udgangspunkt i, at der er 
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forhåndsbestemte strukturerer og forhold, som skaber betydning. Dette er i 

overensstemmelse med, at der ikke eksisterer en social virkelighed og dermed 

betydning af denne, før vi erkender den, hvilket er udgangspunktet for projektet.  

11.3 LACLAU & MOUFFE – NÅR ALT ER DISKURS 

Diskursteori benyttes i projektet til at belyse, hvordan de unge italesætter licensen og 

dermed, hvilken virkelighed de konstruerer.  Der er i Laclau og Mouffes teori et stort 

antal begreber. For at empirien kan træde frem og ikke overtages af teorien, er det i 

diskursanalysen valgt ikke at benytte alle teoriens begreber, men kun de mest relevante 

i forhold til projektets problemstilling. Teorien benyttes hovedsagligt som værktøj til at 

belyse diskurser gennem sproglige artikulationer, men de politiske, økonomiske, 

sociokulturelle og teknologiske elementer, der blev identificeret i PEST-analysen, 

inddrages også. Disse valg er i overensstemmelse med, at man ifølge Jørgensen og 

Phillips kan skræddersy sin egen diskursanalytiske fremgangsmåde (Jørgensen & 

Phillips 1999: 67).  

 

Udgangspunktet for Laclau & Mouffe er, at alt er diskursivt. Det diskursive er ikke 

begrænset til kun at omfatte sproget, men omfatter alle sociale fænomener (Laclau & 

Mouffe 1985: 108). Alt er på den måde socialt konstrueret, hvilket stemmer overens 

med det videnskabsteoretiske udgangspunkt i projektet. Betydning er aldrig fastlagt og 

eksisterer ikke objektivt. I stedet er betydning altid foranderlig. Dette betegner  Laclau 

og Mouffe som ’kontingens’. Udgangspunktet for Laclau & Mouffe er, at alt er 

kontingent (Laclau & Mouffe 1985:112). Alt kan altså have været – og kan blive          

– anderledes. Når vi i projektet analyserer italesættelsen af licens, belyser vi altså, 

hvordan mening var konstrueret i netop det øjeblik, hvor interviewene fandt sted af 

netop de interviewede personer med netop den pågældende interviewer og så videre. 

Dermed er den viden, vi producerer i dette projekt, unik. 

  

Dette betyder, at ingen fænomener har en objektiv betydning eller en essens. I stedet 

tillægges de mening og indhold gennem diskursive praksisser. Betydningsdannelse er 

dermed en social proces, hvor betydning fastlåses midlertidigt, som om den ovenfor 

nævnte kontingens ikke findes (Jørgensen & Phillips 1999: 35). Man er ikke 

opmærksom på kontingensen, men agerer, som om at virkeligheden har en fast objektiv 
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struktur, og som om samfundet, de grupper, vi tilhører og vores identitet er objektivt 

givne (Jørgensen & Phillips 1999: 44). Når det virker, som om, at betydning er fastlåst, 

hersker der objektivitet. Det er de diskurser, der er så fast etablerede, at man glemmer 

deres kontingens (Laclau 1990: 34). Objektivitet er modsat det politiske, som betegner, 

når der sker forandringer, som er synlige (Jørgensen 1999: 49). Det er kamp, der skaber 

tilstanden, hvor det er synligt, at forholdene kunne have været anderledes (Jørgensen & 

Phillips 1999: 47). I projektet belyses det, når der hersker politik i konstruktionen af 

licens. 

 

Formålet med en diskursanalyse er at kortlægge de processer, hvor der kæmpes om, 

hvordan tegnenes betydning skal fastlægges (Jørgensen & Phillips 1999: 36). Laclau & 

Mouffes diskursanalyse er et godt værktøj til at analysere, hvordan opfattelsen af licens 

skabes som en objektiv givet størrelse af de interviewede unge – hvordan betydningen 

fremstår som en fast størrelse uden altså at være det. Fokusområdet i nærværende 

projekt er, hvordan DR-licens konstrueres af unge danskere, altså hvad det er for en 

virkelighed, som de unge konstruerer som objektiv og fastlagt.  

 

I Laclau og Mouffes diskursteori defineres diskurs som en fastlæggelse af betydning 

inden for et bestemt domæne (Jørgensen & Phillips 1999: 36). Diskurs er en midlertidig 

fastlåsning af betydning (Jørgensen  & Phillips 1999: 38). En diskurs skabes som en 

fast betydningsstruktur, hvormed andre mulige betydninger udelukkes (Jørgensen & 

Phillips 1999: 37). Laclau & Mouffe lægger vægt på, at betydning af både sprog og 

sociale fænomener skabes relationelt (Jørgensen & Phillips 1999: 47). Det vil sige, at et 

tegn får betydning, når det sættes i forhold til andre tegn, og at en diskurs får betydning 

i forhold til andre mulige indholdsudfyldninger og så fremdeles. Dette sker gennem 

artikulation, som er enhver praksis, som etablerer en relation mellem elementer, 

således at elementernes identitet modificeres (Laclau og Mouffe 1985:195). I analysen 

er det derfor relevant at undersøge konkrete udtryk af de interviewede som 

artikulationer og belyse, hvilken betydning der skabes ved, at tegn sættes i forhold til 

hinanden. 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 29 

11.4 CULTURAL BRANDING 

I det kulturelle brandingperspektiv anses et brand som indlejret i og bestemt af kulturen 

(Heding et al 2009: 208). Her er fokus på en udveksling mellem makrokultur og 

brands. Kultur kan forstås som en kultur på globalt niveau, nationalt niveau eller 

subkulturelt niveau og adskiller sig fra en kultur i en organisation for eksempel (Heding 

et al 2011). I en kultur er der indlejret normer og mening, som er fælles for alle 

deltagere i kulturen (Heding et al 2009: 209).  I dette tilfælde er der fokus på den 

kultur, som de unge danskere er indlejrede i. Forbrugernes opfattelse af værdien af et 

brand afhænger af deres opfattelse af brandets identity value, der indikerer, i hvor høj 

grad forbrugere ønsker at bruge brandet i deres identitetskonstruktion (Holt 2004: 3). 

Brands er beholdere af mening, som er indholdsudfyldt med historier, kaldet myter. 

Myter er historier, som forbrugere finder nyttige i konstruktionen af deres identitet 

(Holt 2004: 3). Ifølge Douglas Holt er det ændringer i kulturen, som påvirker, hvilke 

brands der anses som relevante for den kollektive identitetskonstruktion. Ifølge dette 

perspektiv bør et brand tilpasse sig sociale og kulturelle ændringer i samfundet for at 

forblive relevant for forbrugerne (Heding et al 2009: 211). Det er sociokulturelle 

processer og et brands kompatibilitet med disse processer, som er udgangspunktet for, 

om et brand opfattes som legitimt af sine stakeholdere  (Heding et al 2009: 209). 

Stakeholdere forstås og defineres ud fra Freemans stakeholderteori. Disse opfattes som 

personer eller grupper, der alle har en interesse i organisationens aktiviteter. Derfor 

består organisationens værdiskabelsespotentiale i relationsarbejdet med sine 

stakeholdere (Freeman 2010: 67).  

Man bør ifølge Holt skifte udtryk, når opstår markante kulturelle ændringer. Det, der 

giver identity value, er nemlig ikke statisk, men er historisk bestemt, og det anbefales 

derfor at tilpasse sig ændringer og adressere de kulturelle spændinger, der eksisterer 

lige nu og her (Holt 2004:37). Det kulturelle brandingperspektiv anvendes til at belyse 

årsagen til de unges manglende betalingsvillighed i forhold til licensens resonans med 

den kulturelle udvikling, som de unge er indlejret i.  

11.5 DEN OFFENTLIGE ORGANISATIONS OMDØMME 

Teksten Public Sector Organizations and Reputation er en artikel af  Arild Wæraas & 

Haldor Byrkjeflot, der bidrager til en forståelse af, hvordan offentlige institutioner lider 
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under en generel negativ opfattelse fra befolkningen. Det påpeges, at opfattelsen af 

offentlige institutioner er, at de er for store, langsomme, utroværdige, ikke 

tilstrækkeligt gennemsigtige, ineffektive og ikke tjener noget reelt formål. Mange 

forfattere anser altså disse som forældede, hvortil de kræver en reform (Wæraas & 

Byrkjeflot 2012: 187-188). Disse forestillinger påvirker den offentlige organisation, 

hvorfor teksten søger at opstille fem problemer, som organisationen møder, i skabelsen 

af sit omdømme (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 186). Artiklen introducerer en Reputation 

Management-model, der forklarer, hvordan potentialet hos en offentlig institution lider 

under en række begrænsninger qua sin status som en del af den offentlige sektor. På 

Kulturministeriets hjemmeside beskrives DR som en offentlig institution 

(Kulturministeriet 2015), hvilket retfærdiggør modellens anvendelse i dette projekt. 

Mange offentlige organisationer har implementeret image-lignende koncepter såsom 

reputation management ind i forretningsmodellen i forsøget på at genvinde 

befolkningens gunst (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 187). Vi vil analysere, hvordan 

problemerne opstillet i teorien påvirker DR’s omdømme og handlingsgrundlag. 

Desuden inddrages konklusionerne fra diskursanalysen i afsnit 13.0 samt de 

identificerede faktorer i PEST-analysen i afsnit 12.0, der bidrager til en forståelse af 

DR’s omverden. Dette kan skabe en forståelse af især DR’s politiske rammer, hvilket 

er særligt relevant i henhold til artiklen, der argumenterer for, at offentlige 

organisationer lider under en større politisk indflydelse, hvilket begrænser deres 

kontakt med omverdenen samt mulighederne for strategisk omdømmebehandling  

(Wæraas & Byrkjeflot 2012: 186).  

12.0 PEST-ANALYSE – EN GENNEMGRIBENDE 

OMVERDENSFORSTÅELSE 

PEST-analysen har til formål at skabe en omfattende forståelse af de eksterne 

samfundsforhold, der konstituerer den omverden, som DR skal forholde sig til. I denne 

analyse sættes der selvsagt fokus på den yngre målgruppe, da det er denne målgruppe, 

vi ønsker at opnå en forståelse af. Analysen anvender følgende fire omverdensfaktorer: 

politiske (P), økonomiske (E), sociokulturelle (S) og teknologiske (T). Vi vedkender 

os, at omverdensfaktorerne er gensidigt påvirkende, selvom de analyseres separat 

(Henry 2008: 51). Dette betyder eksempelvis, at den hastige teknologiske udvikling 
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kan påvirke de identificerede medievaner, der belyses i de sociokulturelle forhold. 

Analysen vil i et samlet hele fungere som understøttelse til vores egen primære empiri, 

der sammen vil tjene til projektets udfoldelse.  

 

Vi bør først og fremmest forholde os til public servicelovens §10, som definerer DR’s 

rolle i forhold til opfyldelsen af public service: ”§10. 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.”(Svendsen 2010: 16). Vi finder det her interessant at 

identificere, hvordan en udvikling inden for nedenstående faktorer kan påvirke DR’s 

opfyldning af denne paragraf.  

 

12.1 P – POLITISKE FAKTORER  

Vi vil anvende denne omverdensfaktor til at analysere effekterne af en række 

mediepolitiske beslutninger. Disse politikker implementeres igennem lovgivning og 

omfatter  alle juridiske forhold (Henry 2008: 52). Vi vil udelukkende fokusere på de 

lovgivninger, aftaler og indgreb, der forventes at øve indflydelse på DR og licensen.  

 

VK-regeringen ændrede i januar 2007 kravet om betaling af licens, således at ejere af 

apparater, der modtager internet, radio- og eller tv-signaler, er forpligtigede, til at betale 

medielicens. Den hastige udvikling inden for medievaner og teknologi var inden 

overgangen til medielicens i januar 2007 en stigende bekymring hos de danske public 

service-udbydere. Der frygtedes en reduktion af licensprovenuet og dermed en 

udhuling af  public service-foretagernes finansieringsgrundlag (Licensrapport 2014: 5). 

Danske public service-udbydere tæller DR og de regionale TV2-virksomheder, der 

sammen med en række andre medier, styrelser og institutter får del i det samlede 

licensprovenu – dog modtager DR langt den største andel (Licensrapport 2014: 19).  

Hver fjerde år underskriver DR og kulturministeren en public service-kontrakt, der 

fortæller og sikrer, hvordan DR videreføres som den førende udbyder af public service 

i det danske mediemarked. Det bestemmes yderligere, at DR skal være uafhængig af 
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både politiske, økonomiske og kommercielle interesser for derved at udgøre en 

uundværlig del af den danske demokratiske debat, kunst og kultur. Den seneste public 

service-kontrakt mellem DR og Kulturministeriet, som løber fra 2015-2018, fremstiller, 

hvilke forpligtelser og præmisser DR fremover skal operere på. Her fokuseres der på 

fortsat at skulle følge medieudviklingen, hvortil DR skal afspejle danskernes 

mediebrug ved at levere programmer og tjenester af høj kvalitet på relevante kanaler og 

platforme, der svarer til forskellige målgruppers behov (Public service-kontrakt 2015: 

2-3). Dette gælder såvel tv som radio, hvortil man fra politisk side har besluttet, at det 

fremover skal være danskernes vilje til digital radio, der beslutter, om FM-radio-

funktionen skal slukkes i fremtiden. Kravet lyder, at ”såfremt det medio 2018 kan 

konstateres, at minimum 50 % af radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale 

platforme,” så slukkes FM ved udgangen af 2019 (Medieudviklingen 2014: 14).  

Public service-kontrakten gælder fra 1. januar 2015 til 31. december 2018 og indgås i 

forlængelse af den mediepolitiske aftale for 2015-2018 (Public service-kontrakt 2015: 

18). Denne aftale udstedtes 26. juni 2014 med en bred enighed mellem den daværende 

regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, 

Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti vedrørende en række mediepolitiske 

forhold. Rapporten anerkender fortsat det hastigt udviklende mediemarked, der 

fremover forventes at øve indflydelse på public service- og medieudbydere i Danmark 

(Mediepolitisk aftale 2015: 1-2).  Der nedskrives en række krav til, hvad de danske 

medieudbydere skal overholde, og hvilke forventninger der skal indfris inden for den 

nævnte tidsramme. Ydermere har den forrige kulturminister Marianne Jelved nedsat et 

nyt public service-udvalg, hvor den tidligere EU-kommissær Conni Hedegaard skal 

lede de næste to års undersøgelser af public service i den moderne medieverden (Lohse 

2014). Udvalget har til opgave at opstille scenarier for, hvad dansk public service kan 

eller bør være i fremtidens samfund, som er præget af en  individualiseret og 

fragmenteret medieverden – både i Danmark og EU (Mediepolitisk aftale 2015: Bilag 

2). Generelt i EU er der ligeledes foretaget tiltag og overvejelser, der skal sikre, at 

public service-kanalerne fortsat kan struktureres således, at de kan tilbyde attraktivt 

kvalitetsindhold på diverse platforme. I EU anerkendte man allerede i 2010, at det 

traditionelle flow-tv er i tilbagegang, hvorfor public service-kanalerne også er truet.  

Derfor vil man i EU sikre public service-kanalernes politiske og økonomiske 
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uafhængighed. En af måderne, hvorpå dette kan opnås, er ved at undgå politiske 

udnævnelser i bestyrelser og råd, men i stedet sikre, at medlemmerne i bestyrelsen er 

kompetente og anerkendte inden for mediesektoren (Europa-Parlamentet 2010). Her 

bestemte man også, at public service-udbyderne er nødt til at diversificere deres tilbud 

samt have friheden – både økonomisk og politisk – til at tilbyde attraktivt indhold på 

internettet, hvor mange unge henter informationer (Europa-Parlamentet 2010). 

Yderligere har de danske unge længe ytret utilfredshed over en manglende 

rabatordning til unge, da de mener, at licensen er alt for dyr. Det har betydet, at flere 

partier efterfølgende har meldt sig på banen om muligheden for licensrabat til unge 

eller studerende (Kjeldberg 2014). Dette forslag blev dog ikke nedskrevet i 

Kulturministeriets sidste licensrapport, hvorfor der kan sættes spørgsmålstegn ved 

hensyntagen til de unge.  

Det politiske forhold mellem public service-udbydere og Kulturministeriet er underlagt 

det såkaldte armslængdeprincip. Et magtadskillelsesprincip i den offentlige 

kulturpolitik, hvor udvalgte demokratiske organer frivilligt fralægger politikere og 

embedsmænd beslutninger om konkret støttetildeling af hensyn til sikringen af den 

kunstneriske ytringsfrihed samt for at undgå unødvendig mistanke om partipolitisk 

styring af kunst og kultur gennem den offentlige støtte (DSDE 2015). I den seneste 

public service-kontrakt fremgår det også, hvordan DR skal og bør styrke sin indsats 

over for de unge. Det skal ske ved et mere innovativt indhold på tv og internettet og 

ved en bred genre af programmer, der appellerer til de unge igennem aktualitet og 

samfundsforhold, videnskab, satire og underholdning. Med lanceringen af DR3 og det 

stigende digitale udbud formår DR i et vist omfang at imødekomme de unge. Dog kan 

den politiske beslutning om ikke at tilgodese en rabatordning til de unge påvirke DR 

negativt. Vi påpeger, at DR står over for en større politisk udfordring, da ovenstående 

politiske beslutninger kan påvirke DR’s dialog og kommunikation med de unge samt 

deres opfattelse af DR som public service-kanal og licensen. Denne problematik vil vi 

senere i projektet folde ud, når vi sætter fokus på DR’s politiske uafhængighed i afsnit 

15.0.  
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12.2 E – ØKONOMISKE FAKTORER 

Denne omverdensfaktor har til formål at undersøge, hvilke økonomiske faktorer der er 

fremtrædende i organisationens omverden (Henry 2008: 56). Vi vil anvende denne 

omverdensfaktor til at analysere de forhold og tendenser, der forventes at kunne øve 

indflydelse på DR og licensen. 

 

Danmark havde forud for 2008 – sammen med den øvrige vestlige verden – haft en 

lang årrække med højkonjunktur, der var drevet af stigende boligpriser. Finanskrisen 

førte til en økonomisk afmatning, der i 2009 førte til en decideret recession, hvorfor 

den økonomiske aktivitet faldt. Recessionen har ført til, at regeringer over hele verden 

har øget sine offentlige udgifter (DSDE 2015a).  

Det generelle privatforbrug hos de unge er for nyligt sat under bevågenhed, hvor man 

søger at komme de unges manglende kendskab til privatøkonomi til livs. En nylig 

omfattende test udarbejdet af bankernes brancheorganisation Finansrådet viser, at ca. 

52 procent af alle unge mellem 15-24 fortsat mangler en fundamental forståelse af 

privatøkonomiske sammenhænge (Olsen 2015). Dette udgør et større problem for 

samfundet, hvorfor man tidligere også har forsøgt at påvirke de unges betalingsevne i 

en tidlig alder med henblik på at undgå, at de ender i RKI (Knox 2014). Af samme 

årsag har man indført ’pengeugen’ i de danske folkeskoler, der skal sætte fokus på 

privatøkonomi, i 7. og 8. klasse.  Her har 360 folkeskoler tilmeldt sig Finansrådets 

projekt, som politisk blev støttet af den forrige danske undervisningsminister (Olsen 

2015). I forlængelse af de unges betalingsevne har man også på tv-fronten sat fokus på 

problemet. På TV3, hvis seere er overvejende unge (Medieudviklingen 2013),  har 

programmer som ’Luksusfælden’ haft succes med gode seertal (Kjærgaard 2014). Vi 

argumenterer for, at et forbedret kendskab til de privatøkonomiske sammenhænge vil 

bidrage til en forståelse af, hvordan der budgetteres i egen økonomi, hvilket muligvis 

vil komme licensen til gode. Derfor kan det argumenteres, at de unges nuværende 

manglende betaling af licens også kan skyldes dårlig indsigt i privatøkonomiske 

forhold.  

 

Danmark har den tredjehøjeste licenstakst per husstand i Europa med 2460 DKK efter 

Schweiz og Norge. De forskellige takster skyldes bl.a. landenes købekraft og 
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befolkningsstørrelse. Jo flere husstande der bidrager til finansieringen af public service-

virksomhederne, jo mindre skal den enkelte husstand eller borger betale (Licensrapport 

2015). Den teknologiske udvikling, som udfoldes nedenfor, påvirker i et vist omfang 

også denne omverdensfaktor, idet antallet af alternativer til underholdning og nyheder 

stiger, hvortil tilslutningen til disse også øges samtidig med en faldende tv-forbrug 

(Pedersen 2014).  Årsagen til, at dette kan påvirke licensen, er, at der er indikeret en 

større villighed til at betale for abonnementer og andre tjenester, som forbrugerne selv 

vælger at betale for, hvilket kan påvirke budgettets øvrige betalinger. DR er finansieret 

af danskernes motivation til at betale licens, hvortil de unge udgør en stor procentdel af 

den umotiverende del af befolkningen. Denne gruppe er ligeledes fremtidens 

licensbetalere, hvorfor vi påpeger, at den stigende udvikling på mediemarkedet skaber 

fremtidige udfordringer for DR. Dog kan et større fokus på privatøkonomiske 

sammenhænge i en tidligere alder påvirke fremtidens licensbetalere, hvilket kan 

bidrage positivt til DR.  

12.3 S – SOCIOKULTURELLE FAKTORER 

Denne omverdensfaktor har til formål at undersøge, hvilke socialt og kulturelt 

frembragte faktorer der er fremtrædende i organisationens omverden (Henry 2008: 56). 

Vi vil anvende denne omverdensfaktor til at analysere de forhold og tendenser, der 

forventes at kunne øve indflydelse på DR og licensen.  

 

Det forandrende tv-begreb og tv-forbrug påvirker også omverdens sociokulturelle 

forhold. 2014 blev året, hvor danskerne selv tog kontrollen over, hvad de så på deres 

skærme. Streaming står nemlig for 17 % af danskernes tv-tid (Medieudvikling 2014:  

4). Medievanerne ændrer sig altså i takt med den teknologiske udvikling, hvortil også 

den digitale radiolytning vinder frem. Her ser man, at brugen af den digitale radio 

udvikles langsomt, men stigende (Medieudvikling 2014: 14). Den digitale udvikling 

hos danskernes medievaner ses især hos de unges forbrug af streaming-tjenester. De 

unge bruger mere end dobbelt så meget tid på at streame som den samlede befolkning, 

og udviklingen tyder på, at streaming kommer til at fylde endnu mere hos de unge i 

fremtiden. Netflix fylder eksempelvis 37 minutter dagligt blandt de 15-29-årige modsat 

23 minutter i 2013 (Medieudvikling 2014: 14). En Gallup-undersøgelse fra januar 2014 

viser, at 45 procent af de 18-35-årige ville fravælge DR, hvis det betød, at de kunne 
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slippe for at betale licens. Medieforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

Lars Kabel påpeger, at det er en undersøgelse, som stadfæster en tendens, der længe har 

været undervejs, idet de unge ganske enkelt er en anden slags medieforbrugere end de 

ældre. Hertil argumenterer han for at, ”andelen af unge, der ville fravælge DR, udgør 

mere end en udfordring for DR; det er et kæmpeproblem” (Lindberg 2014).   

 

Virksomheders sociale ansvar er stadigvæk et vigtigt emne hos forbrugeren. Rådet for 

Bæredygtig Erhvervsudvikling påpeger, at virksomheder bærer et ansvar for 

samfundets generelle udvikling (RBE 2013: 2). Virksomheders tilgang til ansvarlighed 

er efter finanskrisen tildelt større opmærksomhed af den generelle befolkning, hvortil 

organisationers sociale ansvar i særdeleshed er kommet på dagsordenen (Tench 2010: 

48-49). Dette understreges af, at den praktiske og teoretiske interesse i corporate social 

responsibility er blevet forstærket siden 2008 (Garrido 2011: 11). Offentligheden er 

generelt blevet mere skeptisk over for virksomheders adfærd efter finanskrisen, hvorfor 

virksomheders stakeholdere i mindre grad er villige til at tage virksomheders værdier 

og holdninger for givet (Tench 2010: 45). Vi påpeger, at DR’s sociale ansvar må være 

lig public servicelovens §10. Iøjnefaldende er det således, at blot en ud af tre danskere i 

2010 kunne definere, hvad public service dækker over (Svendsen 2010: 111). Dette gør 

ikke jobbet for DR nemmere, men det er ikke desto mindre DR’s eget ansvar at oplyse 

samfundet om sin eksistens og license to operate. Det er svært at begrunde sin 

eksistens og opkræve betaling til opretholdelsen af denne, hvis folk ikke forstår, hvilke 

præmisser, man er der på. Dette er ligeledes gældende for DR, der igennem sit sociale 

ansvar skal begrunde sin eksistens i samfundet, da det sociale ansvar er DR’s 

eksistensgrundlag. Den legitime virksomhed har til formål at indordne sig under regler 

og love og bør rette sig ind under samfundets omskiftelige præmisser. Hertil 

virksomhedens sociale ansvar, som udspringer af den legitime forestilling af en 

institution (Holmström & Kjærbeck 2013: 235). Offentlighedens, herunder de unges, 

perception af DR hviler i et vist omfang på det sociale ansvar, som DR har. Et socialt 

ansvar skal bidrage til at legitimere og være til gavn for samfundet (Holmström & 

Kjærbeck 2013: 236). 
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12.4 T – TEKNOLOGISKE FAKTORER 

Denne omverdensfaktor har til formål at undersøge de teknologiske udviklinger i 

omverdenen, der kan påvirke organisationen (Henry 2008: 58). Vi vil anvende denne 

omverdensfaktor til at analysere de teknologiske udviklinger, der forventes at kunne 

øve indflydelse på DR og licensen.     

 

Allerede i 2011 var danske virksomheders investeringsniveau i informationsteknologi 

højt. Det samme er gældende i den offentlige sektor, hvor særligt digitaliseringen er 

inde i en rivende udvikling, der forventes at fortsætte (Breinstrup 2012) Den hastige 

udvikling betyder også markante ændringer i medieverdenen, hvortil 

forbrugeradfærden og medieudviklingen mere og mere påvirker hinanden. Her er 

faldende seertal af traditionelt broadcast-tv og et stigende on-demand forbrug på nettet 

samt streaming af tv alle nye tendenser (Recordere 2013). Derfor bør vi også belyse det 

resterende mediemarked, da dette også kan påvirke og udfordre licensen. Dette har den 

seneste medieaftale også søgt at efterleve (Trier 2014), således at man i højere grad 

afspejler den on-demand-kultur, som præger den moderne medieverden. Hermed er der 

heller ikke tale om, at DR ignorerer tendenser i samfundet, hvilket DR’s 

generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, også påpeger i ’Detektor & Debatten’ på DR i 

marts 2015: ”Medieudviklingen betyder, at danskerne får deres nyheder på nettet. Så 

selvfølgelig skal DR være der også” (Detektor & Debatten 2015: 11:21). I den 

forbindelse har Europarådet forelagt en række anbefalinger, der afspejler de 

grundprincipper, der ligger til grund for medlemsstaternes fastlæggelse af public 

service-opgaven. Her skal public service-medierne anvende den nyeste tilgængelige 

teknologi med henblik på at indfri deres forpligtelser som public service-medier 

(Medieaftale 2015: Bilag 2).   

Udvalget, som Kulturministeren har nedsat, skal identificere, hvilke rammebetingelser 

der bør være for de danske public service-udbydere i det moderne medielandskab. 

Dette med henblik på at nå et bredt udsnit af danskerne – specielt børn og unge – på de 

rigtige platforme på de rigtige tidspunkter. Hertil spiller globaliseringen en stor rolle 

for det teknologiske fremskridt. Mange alternative medieaktører såsom YouTube, 

Netflix og HBO har i takt med den enorme fremgang af smartphones og tablets 

positioneret sig som en seriøs aftager af danskernes medieforbrug (Mediepolitiskaftale 
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2014: Bilag 2). Medieforsker Lars Konzack fra Københavns Universitet påpeger i den 

forbindelse, at det traditionelle tv-sening er udfordret af det stigende udbud af 

streaming-tjenester. Hertil forklarer han, at der stadig bliver set mest traditionelt tv, 

men at det er ved at ændre sig, hvor især de unge vælger tv fra. Midaldrende og ældre 

mennesker er opdraget til at følge et bestemt program. De unge vil hellere se det, når de 

selv har tid (Pedersen 2014). Dette har betydning, da virksomheders succes i høj grad 

afhænger af evnen til at integrere alle stakeholdere i strategien, relationerne og 

aktiviteterne (Freeman 2011: 69-70). Derfor udgør et generationsskifte en udfordring 

for DR, hvis ikke dette skifte inddrages i de fremtidige strategiske overvejelser. 

De sociale medier – herunder Facebook, Twitter og Instagram – fungerer som digitale 

platforme, der hurtigt kan skabe interpersonelle, digitale relationer. Således har de 

sociale medier både udfordret og forbedret virksomheders interaktionsmuligheder med 

deres stakeholdere (Bernoff & Li 2008: 22). Virksomheders brug af de sociale medier 

stiger, hvor antallet af Facebook-sider og kampagner på de sociale medier er steget 

markant de seneste par år (Larsen 2013). En undersøgelse viser, at to tredjedele af 

danske virksomheder bruger sociale medier (Netværk Danmark 2013). Dog medfører 

de sociale medier, at personer interaktivt kan tilskrive og fratage en virksomheds 

brandværdi (Bernoff & Li 2008: 12). Dette kan tilskrives, at de sociale medier gør det 

muligt for personer at ytre sig og skabe mening for hinanden (Just & Borø 2010: 157). 

Igennem de sociale medier kan personer i stigende grad mobilisere og harmonisere 

meninger samt øve indflydelse på hinanden og omverdenen – herunder virksomheder 

(Bernoff & Li 2008: 250). Dette kommer eksempelvis til udtryk, når anti-licens-

kampagne-sites på Facebook finder vej frem, hvortil tilslutningen stiger (Facebook 

2015).  Hertil forventer vi, at den stigende digitalisering er en udvikling, der har 

afgørende betydning for DR’s relation til de unge.  

 

I et samlet hele skaber DR’s konstant foranderlige omverden en række muligheder og 

udfordringer. Vi har identificeret overvejende flest udfordringer for DR, hvorfor vi kan 

sætte spørgsmålstegn ved nogle af de præmisser, som DR og licensen opererer på i 

forhold til de unge. I næste afsnit undersøges, hvordan de unge opfatter licensen, med 

henblik på at forstå, hvorfor så mange ikke er villige til at betale licens.  
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13.0 DISKURSANALYSE 

I det følgende afsnit vil det blive belyst, hvordan opfattelsen af licensen bliver 

konstrueret. Denne analyse omfatter en undersøgelse af, hvordan ’licens’ bliver 

konstrueret af informanterne bestående af unge danskere. Her undersøges, hvilke 

diskurser der tilbyder indholdsudfyldninger af den flydende betegner ’licens’ og hvilke 

tegn, der i relation til hinanden skaber betydning af denne. En flydende betegner er et 

tegn, som er åbent for forskellige betydninger, og som forskellige diskurser kæmper om 

at indholdsudfylde (Laclau 1990: 28). Som flydende betegner bliver licens samtidigt et 

privilegeret tegn i en diskurs, et nodalpunkt, som alle andre tegn ordner sig omkring og 

får deres betydning i forhold til (Laclau & Mouffe 1985: 112).  

Ifølge Lotte Boas kan opfattelsen af licens og DR ikke adskilles: ”Licensen kan ikke 

skilles fra DR’s brand, så der vil altid være en kobling” (Lotte Boas: Bilag G). Dette 

afspejles tydeligt i fokusgruppe-interviewene hvor informanterne i høj grad konstruerer 

’licens’ og ’DR’ samtidigt. DR bliver altså også en flydende betegner og et nodalpunkt, 

selvom informanterne blev bedt om at diskutere deres associationer til ordet licens. 

Licens og DR er altså flydende betegnere, som bliver konstrueret som 

sammenhængende og overlappende. 

13.1 INDIVIDUALISME-DISKURS 

Ifølge Lotte Boas opfattes unge ofte som individualister: ”De unge er også meget 

beskrevet som individualister og ”what’s in it for me” og ”jeg bruger sgu kun de 

penge, der kommer mig til gode direkte.” (Lotte Boas: Bilag G). Dette afspejles også i 

fokusgruppe-interviewene, hvor de unge informanter i høj grad konstruerer licensen i 

forhold til deres egen personlige vinding: ”(…)hvis der nu var nogle relevante 

programmer for MIG” (Lasse, 24: Bilag A) og ”Altså, på en eller anden måde føler 

jeg. at det skal gavne mig, og det gør det jo ikke rigtigt(…)” (Cleo 22: Bilag B).  

Her fremstår det, at der hersker en individualismediskurs, som tilbyder en 

indholdsudfyldning til den flydende betegner ’licens’. I denne diskurs skabes 

betydningen i relationen mellem en række tegn: ’forbrug’, ’gavn’, ’hensyn’ og  

’forståelse’, som alle får betydning ved at blive sat i forhold til det enkelte individ.   

Ovenstående citat fra Cleo viser, at licensen får betydning gennem tegnet ’gavn’. 

Informanterne konstruerer deres opfattelse af  licens ud fra, hvor meget de føler, at den 
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gavner dem personligt: ”Jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, der gavner mig, at jeg 

betaler det” (Nanna 23: Bilag B) og ”Jeg ville føle, at jeg betalte til noget, som jeg ikke 

får noget ud af” (Mette 23: Bilag A). Det ses, at informanterne altså konstruerer 

licensen som noget negativt, fordi de ikke opnår et personligt udbytte ved at betale den.  

 

Informanterne konstruerer i høj grad licensen i forhold til deres eget forbrug. De ønsker 

kun at betale for de services, som de selv bruger. Lasse fortæller, at han synes, det er 

dyrt at betale 2500 kr. årligt, fordi han kun ser DR3 og et par fodboldkampe (Lasse 24: 

Bilag A). De andre informanter konstruerer også, at der er et mismatch mellem deres 

forbrug, og hvor meget de betaler; ”Hvorfor betaler jeg så ikke? Det er i arrigskab 

over, at jeg skal betale til alt. Altså jeg bruger måske 25 procent af de ydelser, der er” 

(Kenn 26: Bilag E). I forbindelse med diskussionen om kun at betale for sit eget 

forbrug rejser intervieweren spørgsmålet om fællesskabet og licens. Til det svarer 

Sofie, at hun hellere vil betale for de kanaler, som hun bevidst vælger (Sofie 20: Bilag 

D). Fællesskab er altså slet ikke en del af hendes svar, og dermed ses det, at 

fællesskabet ikke er noget, som hun opfatter som relevant i forhold til licensen. Dette 

kommer også til udtryk hos Sebastian, som afviser fællesskabsargumentet ved at sige, 

at licensen ikke er et fælles ansvar: ”Det er ikke vores byrde at løfte” (Sebastian 24: 

Bilag E).  

 

Samtidigt iværksættes individualismediskursen også ved, at licens får betydning 

gennem tegnene ’hensyn’ og ’forståelse’, som sættes i relation til hinanden. 

Informanterne ønsker, at der skal tages hensyn til dem i forhold til licensen, ved at give 

dem en ungdomsrabat: ”Det er det der med, at hvis de har noget forståelse. Det der 

som Nanna også sagde med, at hvis bare der bliver taget noget hensyn (...)Hvis de har 

forståelse for mig, så kan jeg også have noget mere forståelse for dem på en eller 

anden måde” (Cleo 22: Bilag B). Her ses det altså, at et hensyn til den enkelte bliver 

konstrueret som noget, der vil gengældes positivt ved, at der vil skabes en gensidig 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 41 

forståelse. Samtidigt viser dette også, at informanterne ser den nuværende licens som 

en ordning, der ikke tager hensyn til den enkelte.  

 

I individualisme-diskursen ses det altså, at licens konstrueres som noget, der bør være 

til gavn for den enkelte, men ikke er det. Ligeledes konstrueres det som noget, man 

burde betale til alt efter eget forbrug samt som et koncept, der bør vise mere hensyn til 

de unge, ved at give rabat til studerende. Derudover indikeres det, at fællesskabet 

konstrueres som irrelevant i forhold til licens.  

13.2 FÆLLESSKABSDISKURS 

I modsætning til individualisme-diskursen konstrueres der også af informanterne en 

fællesskabsdiskurs. Tegnene, der skaber betydning i denne, er ’noget for alle’, ’tvang’, 

’ulige’, ’modstand’ og ’skat’. Fællesskabsdiskursen bliver konstrueret ved, at Therese 

konstruerer et fællesskab som det at sikre, at der er ’noget for alle’:” Jeg skrev øhm … 

måske lidt kliche-agtigt (griner), men øh noget deling og noget fællesskab (..,) det 

handler jo i virkeligheden om, at man prøver at lave noget tv og radio til ALLE, og at 

man ligesom  prøver at tilgodese alles behov øhm ... Så synes jeg bare, at det er 

nødvendigt at betale, så de kan lave noget til alle” (Therese 20: Bilag D). Licens bliver 

altså kædet sammen med det at tage hensyn til alle ved at sørge for, at der er et bredt 

udbud. Anna konstruerer også et fællesskab omkring licensen gennem et bredt udbud 

og tilføjer, at de mange forskellige kanaler ”er rigtig givende for samfundet” (Anna 23: 

Bilag A). Anna og Therese opfatter altså licensen som et positivt fællesskab. Therese er 

endnu ikke licenspligtig, men ønsker at betale licens, og Anna betaler licens.  

Individualisme-diskursen bliver derimod i høj grad konstrueret af informanter, som 

ikke betaler, eller som ufrivilligt betaler.  Her ses der altså en ’kamp’ mellem de to 

kontrastfyldte diskurser, som begge forsøger at indholdsudfylde den flydende betegner 

’licens’.  

Hos øvrige informanter får fællesskabsdiskursen betydning gennem tegnet ’tvang’. 

Flere informanter konstruerer licensen som et tvungent fællesskab: ”Jamen, det er et 

pålagt fællesskab” (Sebastian 24: Bilag E) og ”Jo, det er måske noget med, at vi løfter 

i flok, men normalt … medmindre man er en slave, så løfter man i flok frivilligt. Men 

her så bliver man nærmest tvunget til det” (Daniel 25: Bilag C). Derudover konstruerer 
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Anna fællesskabet som et ulige fællesskab, fordi ikke alle betaler deres del: ”Så skal 

jeg betale for, at I andre heller ikke betaler? ... altså. Så når jeg ser den der, så tænker 

jeg ’ja, licens er noget, jeg giver til alle sortseerne’”(Anna 23: Bilag A). Dermed ses 

det også, at hun ser det som uretfærdigt, at ikke alle er med til at bidrage. Hun 

kommenterer også senere, at hun bliver irriteret over alle dem, som ikke betaler (Anna 

23: Bilag A). Efter at have set DR’s kampagnefilm ’Licens er noget vi giver til 

hinanden’ kommenterer Malthe samvittighedsfuldt, at det nok ville være bedre og 

billigere for licensbetalerne, hvis alle betalte deres del. Malthe anerkender dermed, at 

der er en ulighed (Malthe 26: Bilag A). Men da Lasse så humoristisk kommenterer ”du 

kan da bare mobilepaye dem” (Lasse 24: Bilag A) og dermed bidrage, bryder de begge 

afvisende ud i grin. Dette illustrerer, at fællesskabet for øvrige informanter ikke ses 

som relevant eller vigtigt nok i forhold til licensen.  

Hvor Anna og Therese konstruerer et fællesskab omkring licensen, konstruerer Kenn et 

fællesskab om at være imod licensen. Dermed får fællesskabet betydning gennem 

tegnet ’modstand’: ”Det eneste, jeg kan gøre, er at tilslutte mig den masse, som er i 

gang med at melde sig ud og få ændret systemet.” (Kenn 26: Bilag E).  Her ses det, at 

Kenn ikke ser det som en individuel kamp mod licens, men en fælles kamp i og med, at 

han tilslutter sig en masse. Marie skaber betydning i fællesskabsdiskursen ved i 

artikulationen at sammenkæde modstand med en revolution. Netop brugen af ordet 

’revolution’ indikerer en fælles organiseret modstand: ”Der kommer en revolution mod 

det, det er jeg fuldstændigt sikker på.” (Marie 24: Bilag B). Dette indikerer, at DR kan 

have mistet opbakningen fra denne del af befolkningen, hvilket kan opfattes som et 

udtryk for civil ulydighed, der af Henry David Thoreau defineres som et forsvar for den 

private samvittigheds ret over for statens krav. Her finder en stor del af de unge det 

nødvendigt at overtræde reglerne og skabe en slags revolution med henblik på at 

fremme sine moralske værdier. Dette kan medvirke til, som begrebet foreskriver, at der 

kan forekomme et systemskifte (DSDE 2015b).    

I forbindelse med konstruktionen af en fællesskabsdiskurs ses det, at informanterne 

konstruerer skat som et fællesskab: ”Så skulle det være sådan noget, der gik ind under 

skat, fordi det er jo netop der, der er et fællesskab og den der fællesskabsfølelse. Jeg 

har det ikke lige så nederen med skat, fordi jeg ved, det går til noget, vi alle sammen 
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får gavn af på en eller anden måde, ikke” (Cleo 22: Bilag B), og ”jamen, jeg sidder 

bare og tænker på, at fællesskabet også er sådan, at vi betaler skat for eksempel (...) 

jeg har det faktisk godt med at betale tilbage til fællesskabet (...)” (Jakob 25: Bilag C). 

Det foreslås i den forbindelse gentagne gange i de forskellige interviews, at licensen 

burde laves til en skat: ”Man kan gøre det over skatten. Det forstår jeg virkelig ikke, 

hvorfor man ikke gør. Hvorfor trækker man ikke licensen over skatten?” (Marie, 22: 

Bilag B). Dermed bliver skat også et nodalpunkt i fællesskabsdiskursen, som tegnene 

’fællesskabsfølelse’ og ’gavn’ ordnes omkring.   

I fællesskabsdiskursen konstrueres fællesskab altså som det at sørge for, at der er et 

stort udbud, således at der er noget for alle. Af andre konstrueres licensen som et 

tvungent fællesskab, som man ufrivilligt skal deltage i.  Fællesskabet omkring licensen 

konstrueres også som et ulige fællesskab, fordi ikke alle betaler deres del. Derudover 

konstrueres der også et fællesskab omkring det at være imod licensen. Skat bliver også 

et nodalpunkt i fællesskabsdiskursen, da informanterne konstruerer et fællesskab 

omkring det at betale skat. Der er tydeligvis politik inden for fællesskabsdiskursen, da 

respondenterne tillægger ’fællesskab’ forskelligt indhold. Dermed ses kontingensen i 

diskursen og viser, at betydningen i fællesskabsdiskursen ikke er blevet gjort objektiv, 

og at der altså ikke er sket en midlertidig fastlåsning af betydning. 

13.3 KVALITETSDISKURS 

Informanterne konstruerer i fokusgruppe-interviewene en forbindelse mellem licensen 

og kvaliteten af de programmer og kanaler, som DR udbyder: ”Jeg føler mig måske 

mere bare lidt dum, når jeg sidder med folk, som ikke betaler. Hvorfor betaler jeg 

egentlig for det? Det er egentlig ikke et særlig godt produkt” (Lasse 24: Bilag A). 

Citatet fra Lasse illustrerer, at der af informanterne bliver konstrueret en 

kvalitetsdiskurs. Denne diskurs indholdsudfyldes gennem en række tegn, som 

informanterne italesætter. Disse er ’udbud’, ’oplysning’, ’programmer’, ’bedre end 

reality’ og ’slipper for reklamer’. Disse tegn er alle med til at iværksætte diskursen.       

I denne diskurs bliver det tydeligt, at informanterne, når de bliver spurgt til deres 

opfattelse af licensen, skaber en klar association til DR og konstruerer de to ting som 

sammenhængende.  
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 Kvalitetsdiskursen kommer blandt andet til udtryk ved, at informanterne 

fremhæver de manglende reklamer på DR som noget positivt, der er med til at højne 

kvaliteten af DR, hvormed de samtidig konstruerer reklamer som noget, man gerne vil 

undgå: ”Jeg kan egentlig meget godt lide det der med, at det ikke er privatiseret det 

hele. (...)at vi ikke er tvunget til at se reklamer” (Malthe 26: Bilag A), og ”jeg kunne 

have skrevet reklamer, det har jeg ikke gjort, men det slipper man jo sådan set for på 

DR. Det kan jeg rigtig godt lide” (Marie 24: Bilag B). Andre informanter siger dog, at 

selvom det er rart, at der ikke er reklamer, er det ikke et stærkt nok argument for at 

skulle betale licens. Dette ses for eksempel i Mettes kommentar til debatten omkring 

reklamer:”(...) jo jeg sætter også pris på, at der ikke er nogen reklamer osv. Hvis der 

nu er et tv-program, som jeg helt vildt gerne vil se, for eksempel X Factor eller 

whatever, og så der er reklamer i, så ville jeg jo overleve med det, for det er det 

program, jeg gerne vil se. Men jeg ser jo ikke DR, bare fordi der ikke er nogen 

reklamer” (Mette 23: Bilag A).  Citatet fra Mette illustrerer også, at opfattelsen af 

kvalitet hænger sammen med, hvilke programmer der bliver sendt. Jakob nævner 

eksempelvis, at han er glad for, at det ikke var hans licenspenge, der gik til serien 

’1864’ (Jakob 25: Bilag C), og Therese og Sofie nævner, at de er glade for P3 og 

fremhæver Monte Carlo som et kvalitetsprogram, de gerne vil betale for (Bilag D).  

Generelt er der i fokusgrupperne en klar tendens til, at informanterne er glade for P3, 

og flere licensnægtere tilkendegiver, at de meget gerne vil betale for P3, som de lytter 

til digitalt. Dette afspejler, at den digitale radiolytning blandt unge vinder frem som 

beskrevet i PEST-analysens teknologiske og sociokulturelle faktorer. At opfattelsen af 

kvalitet er sammenkædet med, hvilke programmer der sendes, kommer også til udtryk i 

følgende udtalelse fra Neshan:”Jeg synes egentlig, at det er nogle knap så fede tv-

programmer, de egentlig har (...) man kan ikke ligesom få programmer, man bliver 

fanget af som vil ... jeg kan godt se det der med, at de skal ramme hele befolkningen, 

men hold kæft, hvor kan det blive kedeligt nogle gange” (Neshan 25: Bilag C). Her ses 

det også, at kvalitetsdiskursen og individualismediskursen overlapper og konstrueres 

samtidigt ved, at det, der bliver opfattet som kvalitetsprogrammer, er de programmer, 

som den enkelte kan lide. At andre kan få gavn af de øvrige programmer, er altså ikke 

noget, der konstrueres. Dette ses også ved, at Lasse, som modvilligt betaler, ikke 

mener, at udbuddet af kanaler er godt nok på DR: ”Jeg synes også i den forbindelse, at 
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udbuddet er rimeligt dårligt ... altså på DR’s kanaler. Hvis det nu var nogle penge, 

hvor du rent faktisk fik noget for det, så ville du være mere villig til at betale (...) 

Faktisk som ung ... det hører jeg fra flere bekendte, som ikke bruger DR til noget som 

helst” (Lasse 24: Bilag A).         Anna, som gerne vil betale licens og var i samme 

fokusgruppe som Lasse, konstruerer dog det modsatte: ”Jeg synes det er en god ting, at 

vi har nogle kanaler, som prøver at have nogle forskellige udbud af øh programmer, og 

jeg synes egentlig, at det rammer fint bredt til mig i min målgruppe” (Anna 23: Bilag 

A). Her kommer politikken i diskursen til syne, da informanterne konstruerer udbuddet 

af kanaler og programmer forskelligt. Dette er også et eksempel på, hvordan de unge, 

som gerne vil betale licens, og de, som ikke vil, konstruerer opfattelsen af DR og 

licensen forskelligt.    

 

Derudover ses det i kvalitetsdiskursen, at det konstrueres som negativt, når der er 

genudsendelser: ”Burde sikre godt tv (...) Men som man ser det lige for tiden, så er der 

rigtigt mange genudsendelser, kan jeg afsløre på barsel” (Marie 24: Bilag B) og ”men 

hvis man ser på det program, de har nu, så oftest så er det jo rent faktisk gamle serier, 

som de bruger. De genbruger det, som blev vist før i tiden” (Daniel 25: Bilag C). At 

sende programmer, som har været sendt før, opfattes altså som noget negativt, der 

forringer kvaliteten af DR.    

 

Som det blev beskrevet i PEST-analysens sociokulturelle faktor, er danskernes 

medievaner ændret, og de unge bruger streaming-tjenester dobbelt så meget som den 

samlede befolkning (Medieudvikling 2014: 14). Dette kommer til udtryk i 

fokusgruppe-interviewene, hvor opfattelsen af DR bliver konstrueret i modsætning til 

andre kanaler og ydelser. Neshan konstruerer eksempelvis kvaliteten af DR i forhold til 

Netflix, som han mener er bedre, og som han derfor hellere vil betale til: ”Når man har 

Netflix, så får man de der helt nye serier, og det er sådan nogle store amerikanske 

serier, hvor det virkelig er fedt at se (...) sådan noget kan de (DR) jo nok ikke tilbyde på 

helt samme måde ... og det føler jeg, at de falder meget igennem på (...) på DR, der 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 46 

kommer det som andensortering nærmest” (Neshan 25: Bilag C). Også Lasse siger, at 

han langt hellere vil betale til Viaplay eller Netflix end til licens (Lasse 24: Bilag A).  

 

Opfattelsen af DR bliver også konstrueret i modsætning til kommercielle kanaler. Lasse 

mener, at kommercielle kanaler er bedre end DR: ”Men det er bare sådan kvaliteten 

igen, der er det, som om at på de private kanaler, der er kvaliteten bare noget højere, 

for der får man rent faktisk noget ordentligt for pengene” (Lasse 24: Bilag A). Andre 

Informanter konstruerer dog DR positivt i forhold til kommercielle kanaler såsom TV3, 

der i høj grad sender såkaldt reality-tv: ”Jeg ser straks TV3 som modstykke til DR. Jeg 

vil langt hellere se DR, end jeg vil se TV3, for eksempel” (Maria 22: Bilag B), hvortil 

Nanna svarer: ”Det er da helt sikkert bedre kvalitet end reality-programmer og alle de 

der ting (...) Så jo, jeg synes da helt sikkert, at kvaliteten er noget helt andet og mere 

lærerigt end de andre kanaler. Så det synes jeg egentlig, Maria har ret i” (Nanna 23: 

Bilag B).  

 

Informanterne konstruerer også en sammenhæng mellem deres opfattelse af kvalitet, og 

i hvor høj grad DR lever op til deres public service rolle. Det viser sig dog i 

fokusgruppe-interviewene, at mange af informanterne ikke ved, hvad public service 

betyder, eller at de har mange forskellige opfattelser af, hvad public service indebærer. 

Da Anne Kirstine bliver bedt af intervieweren om at uddybe, hvad hun mener med 

public service, svarer hun: ”Mmm, det er øh … Sådan ... øh ej det (...) der er de der to 

… oplysning om et eller andet… oplysning om samfundet til borgerne ... uuh et eller 

andet, og så er der (...)  nå, jeg bliver ved med at køre rundt i det her ... jeg kan ikke 

huske det” (Anne Kirstine 21: Bilag D), og også Sofie svarer ”Ja … hvad er det ...” 

(Sofie 20: Bilag D), hvortil hun bryder ud i grin. Dette kan indikere, at hun selv synes, 

det er pinligt, at hun ikke ved det.  Lasse og Alexander mener, at essensen i public 

service er, at staten skal kunne informere borgere i tilfælde af krig (Bilag A). Daniel 

mener, at public service er at formidle den danske kultur (Daniel 25: Bilag C), mens 

licenstilhængerne Maya, Anna og Therese mener, at public service handler om at vise 

oplysende og anderledes programmer såsom dokumentarer, der kan give en viden, man 

ellers ikke ville få (Bilag A & Bilag D). Det ses, at fællesnævneren for alle 

informanterne er, at de opfatter public service som ’oplysning’ i en eller anden grad. 
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Deres opfattelse af kvaliteten af DR bliver dermed sammenkædet med, i hvor høj grad 

de lever op til at oplyse borgerne: ”Det er blevet en underholdningskanal, det er ikke 

særligt oplysende.” (Marie 24: Bilag B), ”Det er jo det, jeg bruger DR til. Det er jo for 

at få informationer, ikke for at betale til, at sådanne klovne som Peter Falktoft eller 

lignende til gud ved hvor mange penge kan sidde og sige en masse dumme ting” (Kenn 

26: Bilag E) og ”du skal ikke komme og fortælle mig at X Factor er public service 

(griner). Det er jo ren underholdning, det er Melodi Grand Prixet også” (Lasse 24: 

Bilag A). Det ses altså, at de informanter, som ikke betaler licens eller modvilligt 

betaler, ikke mener, at DR lever op til sin public service-forpligtelse. Anna og Maya, 

som er licenstilhængere, mener dog, at DR i høj grad lever op til deres public service-

forpligtelse, og nævner i den forbindelse, at det er godt, at der for eksempel kommer 

oplysende dokumentarer om Scientology (Maya 23: Bilag A) og Anden Verdenskrig 

(Anna 23: Bilag A). Konstruktionen i kvalitetsdiskursen af, hvorvidt DR lever op til sin 

public service-forpligtelse, afhænger altså af informanterne opfattelse af, hvad public 

service indebærer.  

Der bliver af informanterne konstrueret en kvalitetsdiskurs omkring det produkt, man 

får for licensen – nemlig DR’s services. Informanterne konstruerer kvalitet som det, at 

der ikke er reklamer, at der er et bredt udbud, som sikrer, at der er programmer, som de 

selv gerne vil se, at der ikke er genudsendelser, at der sendes noget andet en reality-tv 

og at kanalerne bringer programmer, som er oplysende.  Informanterne har dog 

forskellige opfattelser af, hvorvidt DR’s services lever op til disse kvalitetskriterier, og 

betydningen i diskursen er derfor ikke fuldt fastlagt.  

13.4 FRIHEDSDISKURS 

Som beskrevet i PEST-analysens sociokulturelle faktor har danskernes medieforbrug 

været under en markant forandring, hvor alternativer såsom streaming-tjenester og on-

demand-tv har vundet frem. Dette har medført, at det nu er muligt selv at vælge, 

hvornår og hvilke programmer man har lyst til at se. Dette påvirker informanternes 

konstruktion på licensen, for som Maya nævner, er medievalgfrihed blevet en præmis i 

tilværelsen: ”Vores generation er vant til at kunne vælge alt selv hele tiden” (Maya 24: 

Bilag A). Dette kommer til udtryk i fokusgruppe-interviewene ved, at informanterne 

konstruerer en frihedsdiskurs, som tilbyder en indholdsudfyldning af licens. I denne 
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diskurs skabes betydningen i relationen mellem en række tegn: ’fravælge’, ’frivillig’  

og ’vælge selv’.  

Frihed bliver af informanterne konstrueret som muligheden for selv at vælge, hvorvidt  

man ønsker at betale for DR’s kanaler eller ej: ”Det burde være frivilligt. Så man selv 

kunne vælge DR’s kanaler til, ligesom man gør med alle mulige andre tv-kanaler. Så 

det ikke er noget, man skulle være tvunget til, men hvor man kunne vælge, om det er 

noget man vil bruge” (Lasse 24: Bilag A). Herved ses det også at licensen bliver 

konstrueret i modsætning til betaling til øvrige medieudbydere. Det at kunne vælge 

selv, hvad man ønsker at betale for, bliver altså konstrueret som noget positivt og som 

noget, DR’s konkurrenter imødekommer. Dette er en opfattelse, som den obligatoriske 

licens ikke imødekommer i sin nuværende form. Dette kommer også til udtryk ved, at 

Maria ser det som uretfærdigt, at hun ikke selv kan vælge, om hun vil betale licens eller 

ej: ” Det er uretfærdigt. Fordi det ikke er noget, man selv får lov at vælge (…) Øhm ... 

ja, ligesom alle mulige andre betalingskanaler burde man selv kunne vælge” (Maria 

22: Bilag B). 

Alexander siger i fokusgruppe-interviewet, at valget til selv at bestemme bør udbredes 

mere på hele mediemarkedet i form af bland-selv-kanaler: ”Man burde overveje den 

der løsning med bland-selv-kanaler (…) så du ikke betaler for ting som du egentlig ikke 

bruger (…) Øhm, men det synes jeg s,å det generelt skulle være på tv-markedet, hvor 

DR så kunne være en del af det” (Alexander 24: Bilag A). Friheden til selv at vælge er 

altså noget, som konstrueres som en egenskab, der gælder på makroniveau, og er altså 

ikke noget, der kun associeres med DR.  

Individualismediskursen bliver konstrueret samtidigt og overlapper med 

frihedsdiskursen, da friheden til selv at vælge bliver sammenkædet med at vælge de 

programmer og kanaler, som den enkelte ønsker at se: ”Jeg har meget mere brug for 

sportskanaler osv. end DR. Nu bruger jeg faktisk tilfældigvis en gang imellem DR’s 

programmer. Men det er ikke noget, jeg ikke kunne være foruden, hvis jeg ikke havde 

det. Jeg synes, DR skal være noget, man kan vælge, og noget, man kan fravælge” 

(Alexander 24: Bilag A).  
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Frihed bliver af informanterne altså konstrueret som det at have et valg. I en diskussion 

om, hvorvidt brugerbetaling bør indføres eller ej, konstruerer Maya valget som det at 

have et valg om, hvorvidt man ønsker reklamer eller ej:” Men jeg synes bare, at det 

gode ved DR er nemlig, at man slipper for reklamer, og man har et valg om, om man 

vil se reklamer eller ej. Hvor man ikke bliver bombarderet hele tiden, men man rent 

faktisk også på nettet kan slippe for det” (Maya 23: Bilag A). Frihedsdiskursen 

kommer i dette tilfælde til udtryk som friheden til at undgå reklamer. Og dermed 

konstruerer hun DR’s kanaler i modsætning til reklamefinansierede kanaler, som hun 

kan fravælge, hvis hun vil undgå reklamer. Også Anna tilkendegiver, at hun ønsker at 

kunne slippe for reklamerne: ”Jeg hader dem,  for det er de samme, der kommer, når 

jeg skal det samme program, det er jo forfærdeligt” (Anna 23: Bilag A).  I 

fokusgruppe-interviewene bliver det tydeligt, at ikke-betalerne og de ufrivillige betalere 

i højere grad ønsker friheden til at fravælge DR end at tilvælge den, hvorimod betalerne 

konstruerer valget som det at kunne tilvælge DR. 

Malthe konstruerer frihed i forhold til tid og ser det som friheden til selv at kunne 

vælge, hvornår man kan se sine programmer, film, osv: ”Hvis man vil se en film, så ser 

man bare den film, fordi altså ... alle kan se alle film ... man sidder ikke og venter på, 

der kommer en god film fredag på nogen måde. For man kan se alle film altid” (Malthe 

26: Bilag A). Lasse, der betaler licens, fortsætter også lidt senere og påpeger: ”Det er 

derfor, at Spotify, Netflix og alle de der betalingsservices er blevet så store på musik og 

tv ... at man så kan købe, at man selv vælger tidspunktet, så man slipper for at skulle 

vente til næste uge, og man slipper også for reklamerne. Og det betaler man så 

omkring 80 kr. om måneden for” (Lasse 24: Bilag A).   

Frihed bliver i frihedsdiskursen konstrueret som det at have muligheden for selv at 

vælge, hvilke kanaler man ønsker at betale for, friheden til at slippe for reklamer og 

friheden til selv at vælge, hvornår man ønsker at se programmer og film.   

13.5 TVANGSDISKURS  

I forbindelse med konstruktionen af en frihedsdiskurs konstruerer informanterne også 

en diskurs omkring tvang. I tvangsdiskursen skabes betydning gennem tegnene ’tvang’, 

’oplysning’ og ’uretfærdigt’.  
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I frihedsdiskursen blev frihed konstrueret som det at have et valg. I den forbindelse ses 

det i fokusgruppe-interviewene, at informanterne konstruerer licensen som noget, de 

ikke har et valg omkring, og licensen bliver dermed sat i kontrast til frihed: ”Det første, 

jeg har skrevet, det var tvang (…) det er jo lidt noget, der bliver kastet lidt ned over 

hovedet på en. Du har ikke rigtig noget valg (Jakob 25: Bilag C). I interviewet nikker 

Daniel i enighed og supplerer Jakob: ”Jeg er enig. Jeg skrev det som en ekstra skat. 

Det er jo noget, man er tvunget til, man kan ikke framelde sig, uanset om man vil eller 

ej (...)” (Daniel 25: Bilag C). Informanterne konstruerer deres opfattelse af licens ud 

fra, hvor meget de føler sig tvunget til at skulle betale. Dette påvirker informanternes 

opfattelse af licensen negativt, da de ifølge fokusgruppe-interviewene i høj grad føler 

sig tvunget til at betale licens. Dette ses eksempelvis også, da Maya prøver at sætte 

spørgsmålstegn ved, hvor meget man egentlig er tvunget til at betale, ved argumentere 

for, at man jo stadig kan framelde sig licens og derfor ikke er tvunget. Hertil svarer 

Alexander:”Men det er jo lidt en tvang alligevel” (Alexander 24: Bilag A).                  

At informanterne føler, at licensen tvinges ned over hovedet på dem, ses også ved, at 

Jakob og Neshan siger, at den tvungne betaling føles som en form for diktatur (Neshan 

25: Bilag C). Jakob nævner, at den tvungne licensbetaling ødelægger hans opfattelse af 

DR: ”Fordi jeg synes det var sådan lidt … lidt ynkeligt måske sådan (…)  som vi 

snakkede om før, så har de allerede ødelagt deres image. Og det der med at de laver 

heksejagt på en nærmest” (Jakob 25: Bilag C).  

I tvangsdiskursen konstruerer Josefine betydningen af licens gennem tegnene ’tvang’ 

og ’oplysning’ som skaber betydning i relationen til hinanden. Dette ses ved, at hun 

sætter spørgsmålstegn ved, hvordan man kan tvinge folk til at betale for noget, når de 

ikke ved, hvad de betaler for: ”Jeg synes uanset hvad, at det er lidt mærkeligt, at man 

er tvunget til noget, når man egentlig ikke har særligt meget oplysning på det (…) der 

er bare mange af os, der mangler oplysning på det ” (Josefine 21: Bilag D).  

I fællesskabsdiskursen konstrueres fællesskabet som et tvungent fællesskab, og hermed 

ses det, at tvangsdiskursen også her bliver synlig. Sebastian påpeger, at et fællesskab 

ikke kan fungere, hvis det tvinges ned over hovedet på folk: ”Jamen, det er et pålagt 

fællesskab. Det er jo årsagen til deres kommunikation” (Sebastian 24: Bilag E). Ud fra 
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citatet ses det, at Sebastian ikke ønsker at tage del i det, som han opfatter som et 

tvungent fællesskab. 

I tvangsdiskursen bliver licensen konstrueret som noget, man er tvunget til at betale. 

Tvangen konstrueres som uretfærdig, og licensen sammenkædes med et pålagt 

fællesskab, som man ikke ønsker at deltage i.  

13.6 MAGTDISKURS 

Der bliver af informanterne i fokusgrupperne konstrueret en magtdiskurs. 

Magtdiskursen indholdsudfyldes gennem en række tegn, som informanterne italesætter. 

Disse er ’hetz’, ’ubehageligt’, ’udnytter’, ’bange’ og ’tvang’. Det ses i fokusgruppe-

interviewene, at DR opfattes som en organisation i en magtposition. Dette kommer 

eksempelvis til udtryk ved, at Alexander siger, at DR som offentlig instans på 

mediemarkedet skævvrider konkurrenceforholdene (Alexander 24: Bilag A), eller når 

Sebastian siger, at DR har eneadgang til privilegerede ressourcer: ”Så det er der, jeg 

synes, det er underligt, at DR kan trække på politiske beslutninger og få en masse 

penge, som andre virksomheder, der er i samme båd som dem, ikke kan få fingre i” 

(Sebastian 24: Bilag E).  

Flere informanter konstruerer en forbindelse mellem følelsen af frygt og 

licensopkrævningen. Dette kommer til udtryk i følgende artikulationer: ”(...)man 

melder sig til, fordi man ikke tør at lade være” (Nanna 23: Bilag B) og ”jamen, jeg 

kender også mange, der nærmest går og er BANGE for, at det er licens, der banker på 

(...) Når man så skal begynde at gøre folk bange og tvinge sig selv ind i deres hjem ... 

så har man nok et problem med sin virksomhed” (Jakob 25: Bilag C). Sidste citat fra 

Jakob illustrerer også, at informanterne konstruerer licensopkrævningen som en jagt på 

dem, der ikke betaler. Dette ses også i Marias udtalelse: ”De ligesom siger ’ja, vi 

kommer ud, vi kommer efter dig’” (Maria 22: Bilag B). Jagten konstrueres også ved, at 

Marie konstruerer licensopkrævningen som en ’hetz’: ”Jeg synes virkelig, de kører hetz 

mod folk. Jeg synes virkelig, det er ubehageligt.” (Marie 24: Bilag B).  Informanterne 

konstruerer altså i magtdiskursen, at licens udøver magt ved at indgyde frygt og jage 

sortseerne.   
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Informanterne konstruerer også et magtmisbrug. Dette konstruerer Daniel, da han siger, 

at licensmændene udnytter folks uvidenhed til at bryde de officielle regler, når de skal 

opkræve licensen: ”Licensmændene overtræder ofte deres bevillinger, sådan med at de 

ikke må komme ind i lejligheden, medmindre der bliver givet lov til det (...) det er der jo 

rigtig mange folk, som ikke ved, og som de udnytter” (Daniel 25: Bilag C). Marie 

spørger i fokusgruppe-interviewet, om de kan spore sortseere på Google Maps for at se, 

om man er hjemme, og da Nanna svarer, at det tror hun nu ikke, svarer Marie: ”De gør 

rigtig mange ting, som de ikke må. Tror du ikke?” (Marie 24: Bilag B). Der skabes 

altså en forventning om, at DR skyr alle midler, uanset om de er lovlige eller ej, for at 

få flere penge i licenskassen.  

Derudover konstruerer informanterne også magtmisbruget, som at DR i kraft af deres 

public service-rolle udnytter, at de har staten i ryggen, til at fralægge sig ansvaret for 

overskridelser af budgetter: ”Privat der optimerer man tingene og hvis, som Daniel 

siger, der er nogle, der fucker op eller et eller andet, så er der konsekvenser lige med 

det samme nærmest. Hvor det er, at i det offentlige der kan man gå i skjul i, at man 

arbejder i det offentlige, og det er sådan lidt ’staten betaler alligevel’” (Neshan 25: 

Bilag C). Daniel bakker i fokusgruppe-interviewet Neshan op og tilføjer: ”Jamen, der 

er jeg fuldstændig enig, det er det der med, at det er lidt ligesom nogle små børn, der 

leger, og så lige pludselig så er der et legetøj, der går i stykker, og så går far ind og 

betaler” (Daniel 25: Bilag C).  Hvor Neshan og Daniel konstruerer det, som om at DR 

lægger ansvaret for at dække et underskud over på staten, konstruerer andre 

informanter det, som at DR lægger ansvaret over på licensbetalerne: ”Jeg synes 

egentlig, det er for mange penge, de tager for det, og jeg synes, det er provokerende, at 

når de bruger for mange penge på fx Eurovision, at min licens så skal stige” (Anna 23: 

Bilag A) og ”de bruger penge, de ikke har, og så opkræver de mere af os andre, fordi 

de synes, det skal kunne fungere” (Alexander 24: Bilag A).   

Derudover konstruerer informanterne, at DR misbruger deres public service-midler. 

Marie fortæller, at hun har hørt fra sin kæreste, der er tidligere DR-medarbejder, at 

licensindtægterne bliver brugt på ting, som hun ikke opfatter som legitime: ”De vidste 

ikke lige, hvad de skulle bruge dem, til og så arrangerede de bare, at de kunne bruge 

dem til noget fis og ballade (...)” (Marie 24: Bilag B). Efter denne kommentar fra 
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Marie siger Nanna, at hun føler ”sig taget lidt i røven” (Nanna 23: Bilag B), fordi 

hendes licenspenge ikke er gået til det, som de burde (Nanna 23: Bilag B).  Sebastian 

mener også, at DR bruger penge på initiativer, som han ikke anser som public service: 

”(...) man driver rovdrift for borgernes penge og lave kommercielt initiativer som DR3 

og Ramasajang, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P1 og så kan vi tage alle DAB-kanalerne” 

(Sebastian 25: Bilag E). Informanterne konstruerer altså i magtdiskursen, at nogle af de 

penge, som betales i licens, ikke bliver brugt, som de burde. 

I magtdiskursen ses det, at informanterne konstruerer licens samtidigt med DR. De 

konstruerer DR som en organisation i en magtposition, som misbruger denne magt på 

forskellige måder: Licenspengene bliver ikke brugt på det, de burde, DR bryder 

officielle regler i jagten på at indkræve licens, og de udnytter, at de er en offentlig 

instans, idet de fralægger sig ansvaret for budgetoverskridelser. Derudover ses det, at 

informanterne konstruerer, at DR udøver magt ved at indgyde frygt og jage sortseerne.  

13.7 ØKONOMISK DISKURS 

Som beskrevet i PEST-analysens økonomiske faktor har de unge en lavere indkomst 

end den gennemsnitlige danske befolkning, og der er de seneste år sat fokus på unges 

budgetteringsevner. Ifølge licenschef Lotte Boas vælger de unge da også i høj grad 

licensen fra af økonomiske årsager: ”Så uanset hvad dem, der ikke er tilmeldt, siger, så 

er den altoverskyggende årsag, til at de ikke betaler licens, at deres indkomst er 

lavere” (Lotte Boas: Bilag G). Dette ses også i dette citat fra Marie: ”Jeg gider ikke 

betale for det, fordi det er dyrt” (Marie 24: Bilag B). Der konstrueres altså af 

informanterne en økonomisk diskurs, som får betydning gennem tegnene ’dyrt’, ’rabat’ 

og ’uretfærdigt’. 

Informanterne konstruerer i høj grad licensen i forhold til deres egen økonomi: ”Det er 

alligevel ret mange penge for en studerende (...) det er ikke noget, som man bare lige 

sådan kan budgettere med, når man sidder med ... sidder i en presset lejlighed og 

prøver at få budgettet til at fungere” (Neshan 25: Bilag C).  Her ses det, at licensen får 

betydning gennem tegnet ’dyrt’. Dette ses også, når Kenn siger om licensen, at det er 

”fucking dyrt” (Kenn 26: Bilag E).  Licensen konstrueres altså som dyr, primært i 

forhold til hvor mange penge informanterne har at gøre godt med hver måned. Dette er 

en tendens, der går igen i alle fokusgruppe-interviewene og samtlige respondenter 
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konstruerer prisen for licensen som for høj. Selv licensbetaleren Anna, som ellers er 

positivt indstillet over for at skulle betale licens, fortæller, at hun har løjet for 

licenskontoret og sagt, at hun er er i et forhold med sin kvindelige sambo, for at kunne 

slippe for den fulde pris: ”Mig og min roomie vi har været inde på nettet og skrive 

under på, at vi er et par (griner). Øh fordi jeg vil gerne betale (...) og så besluttede vi 

os for at gøre det sammen, fordi vi synes, det er for dyrt at betale 400 kr. om måneden 

for ét fjernsyn og én internetforbindelse og sådan noget.”(Anna 23: Bilag A). Marianne 

Jelved forklarer i et interview i Detektor & Debatten på DR, at licensen opkræves per 

husstand og ikke per individ (Detektor & Debatten 2015: 1:07-1:14). Dette forhold 

konstruerer Neshan som dyrt og uretfærdigt: ”Man kan også sige, at det der med, at 

der er en familie, på lad os sige fem personer, der betaler én DR-licens. Og så er der 

mig som studerende, der betaler én DR-licens (…) der føler man-måske, at 

principperne tager over, så hvorfor fanden skal jeg så egentlig betale for det? Det er 

dumt for dem, at de begynder at kræve ekstra meget af os (…) det føler man jo bare på 

ingen måde er fair” (Neshan 25: Bilag C). Her ses det, at måden, hvorpå licensen 

opkræves, konstrueres som uretfærdig for de unge. Dette kommer også til udtryk også 

ved, at Maya konstruerer licensen som en ulige skat, der rammer de svageste i 

samfundet hårdest (Maya 23: Bilag A). I denne udtalelse ligger det implicit, at 

studerende og unge tilhører denne samfundsgruppe.  

Uretfærdigheden omkring licensopkrævningen sættes også i relation til forbrug: ”Det 

er dybt latterligt, at folk der bor alene, ligesom dig, Thomas, skal betale 200 kr. om 

måneden, hvor hvis man bor med sin kæreste evt. Som jeg gjorde i otte 8 måneder, 

indtil vi gik fra hinanden. Der deltes vi om de 200 kr. Det virker så absurd, for vi 

bruger jo ikke mindre tv eller radio. Vi bruger derimod mere, fordi vi er to” (Sebastian 

24: Bilag E). Her konstrueres det altså som uretfærdigt, at man som eneboende skal 

betale mere per person, selvom ens eget forbrug er lavere end en husstand på flere 

beboere.  

 

I forbindelse med, at informanterne konstruerer licensopkrævningen negativt, sættes 

der spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke findes en rabat til unge. Dette konstrueres 

ved, at ’rabat’ får betydning gennem tegnene ’dyrt’ og ’uretfærdigt’, der sættes i 

relation til hinanden. Dette ses i følgende citat: ”Jeg ved, at som studerende får du ikke 
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noget som helst, hvad hedder det, rabat på licens. Jeg synes bare, at når det er så dyrt, 

som det er, så når man er i gang med at tage en uddannelse og gerne skulle gøre noget 

godt for staten på et eller andet tidspunkt. Så synes jeg, det er frækt, man skal betale så 

mange penge til licens (...) jeg synes, det er så uretfærdigt, at der ikke er en 

rabatordning til studerende” (Nanna 23: Bilag B). Nanna opfatter det altså som 

uretfærdigt, at der ikke findes en studierabat, fordi licensen er dyr. Da intervieweren 

spørger, om informanterne ville være mere villige til at betale licens, hvis en rabat blev 

indført, svarer Jakob: ”Man ville være mere klar på at betale, hvis der var noget 

studierabat, fordi ... altså alle andre steder i samfundet er der studierabat, bodhandel, 

transport, selv i banken kan du få studierabat ikke, så det er måske sådan, at man bare 

skal indse, at procentvis, så er det altså meget for en studerende” (Jakob 25: Bilag C).  

Jakob sætter altså licensen i forhold til andre forhold i samfundet og påpeger dermed, at 

DR ikke følger normerne i samfundet omkring økonomisk hensynstagen til studerende.  

Neshan giver ham ret i, at der bør være en studierabat, men tilføjer bagefter: ”Jeg vil 

heller ikke af princip betale DR-licens, aldrig nogen sinde ... og det er bare, fordi jeg 

føler, at de allerede har røvrendt mig” (Neshan 25: Bilag C). Her ses det, at Neshan 

mener, at han er blevet dårligt behandlet af DR, fordi licensen er for dyr, og en 

studierabat vil ikke ændre på hans betalingsvillighed.  Også Josefine siger, at hun 

stadig ikke ved, om hun vil betale, fordi der ingen konsekvenser er ved ikke at betale 

(Josefine 21: Bilag D).   

I den økonomiske diskurs konstrueres licensen i forhold til økonomiske termer.  

Licensen konstrueres som uretfærdigt, fordi den er for dyr i forhold til en studerendes 

budget, fordi der ikke er nogen studierabat, og også fordi der betales per husstand og 

ikke per person.  

13.8 FORANDRINGSDISKURS  

Som i beskrevet i den politiske del af PEST-analysen er flere europæiske lande 

overgået til en anden betalingsmodel end licens. Lotte Boas nævner også, at der på 

politisk plan er diskussioner om, hvorvidt licensmodellen skal fastholdes i Danmark: 

”Det kan jeg godt sige jer, der er løbende politiske overvejelser, man har så valgt  nu 

at fastholde den gamle, kendte licensmodel, i hvert fald i  en fireårig periode, som den 

nuværende medieaftale dækker” (Lotte Boas: Bilag G). Netop en kritik af og et ønske 
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om en ændring af det danske licenssystem italesættes af informanterne: ”Der er ikke 

rigtig nogen af løsningerne, der som sådan er bedre, selvom den løsnin,g der er nu, 

heller ikke er særlig holdbar” (Maya 23: Bilag A). Hermed ses det, at der konstrueres 

en forandringsdiskurs, som tilbyder en indholdsudfyldelse af den flydende betegner 

licens. Denne diskurs får betydning gennem tegnene ’umoderne’, ’forældet’, 

’mærkelig’ og ’åndssvag’.  

Der konstrueres af informanterne et behov for ændring af licensen. Behovet for en 

forandring skal findes i den måde, informanterne konstruerer licensordningen på.  

Licensordningen italesættes af Mette som åndssvag: ”Det er jo ikke fordi at jeg ikke vil 

betale. Jeg synes bare, det er en åndssvag måde, de har organiseret det på lige nu” 

(Mette 23: Bilag A), og også Malthe sætter spørgsmålstegn ved licensordningens 

nuværende form: ”Det er da en mærkelig måde at gøre det på, synes jeg” (Malthe 26: 

Bilag A). Det ses altså, at informanterne er uforstående over for licensen, hvilket ligger 

til grund for deres ønske om en forandring.  

Informanterne konstruerer samtidigt licensen som gammeldags: ”Uden at have det 

store kenskab til det synes jeg, at det er forældet” (Lasse 24: Bilag A). Både Lasse og 

Alexander konstruerer desuden public service-konceptet som forældet: ”Det er 

simpelthen blevet så nemt at tilgå de her informationer, så jeg synes ikke rigtigt, der er 

behov for public service på den måde” (Alexander 24: Bilag A), og ”så jeg synes, det 

er gammeldags, det der med, at man er nødt til at have sådan en public service-kanal. 

Det er gammeldags, synes jeg” (Lasse 24: Bilag A).  

Alexander konstruerer desuden licenssystemet i kontrast til resten af samfundet: ”Det 

virker fuldstændigt håbløst (…) Altså, så skulle man drage paralleller til alle andre 

mulige ting i samfundet, som ikke kører på samme måde. Så jeg synes, det er en 

umoderne måde at gøre det på” (Alexander 24: Bilag A). Licensen konstrueres dermed 

som et koncept, der er ude af trit med, hvordan resten af samfundet fungerer. Dette 

konstrueres også af Marie, som konstruerer licensen i forhold til de ændrede vilkår på 

mediemarkedet: ”Altså, jeg tænker, det her DR og licens og alt muligt, det fungerede 

skidegodt, dengang de kom frem, for der var ikke andre muligheder. Lige nu er der 

skabt en masse muligheder. Nu begynder TV2 også at være en kanal, du skal betale for 

at tilvælge. Hvorfor skal DR blive ved?” (Marie 24: Bilag B). Maya påpeger også, at 
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licensen er 100 år gammel og derfor ikke er up-to-date med den store valgfrihed, som 

der er i dag (Maya 23: Bilag A). 

Informanterne kommer igennem de forskellige fokusgruppe-interviews med en række 

forslag til ændringer af licensen. Anna konstruerer en ændring af licensen i forhold til 

pris: ”Jeg ville da ønske, de kunne finde på noget andet (griner let), en anden måde at 

gøre det på, og at de kunne gøre det billigere for mig og sådan nogle ting” (Anna 23: 

Bilag A).  Dette ses også i den økonomiske diskurs, hvor flere informanter beder om en 

studierabat. En ændring bliver også konstrueret i forhold til den individuelles frihed til 

selv at vælge: ”I forlængelse af tv-markedet, så synes, jeg man burde overveje den der 

løsning med bland-selv-kanaler, som også er på vej. Men det synes jeg er den eneste 

rigtige måde at gøre i et moderne samfund, hvor du kan udvælge, hvad du har behov 

for” (Alexander 24: Bilag A). Her konstrueres bland-selv-kanaler som moderne og 

sættes dermed i kontrast til licensen, som Alexander opfatter som umoderne. 

Derudover foreslås det af informanterne at overgå til reklamefinansiering eller betaling 

over skatten: ”Jeg er i hvert fald meget enig i dem der siger, man burde betale det over 

skatten” (Maya 23: Bilag A), og ”for mit vedkommende, der ville jeg hellere have, at 

der var nogle reklamer” (Marie 24: Bilag B). Marie foreslår en reklamefinansiering, 

selvom hun tidligere i interviewet, som vist i kvalitetsdiskursen, konstruerer det som 

positivt, at der ikke er reklamer på DR.  

Der konstrueres af informanterne et behov for forandring af licensen. Informanterne har 

ikke forståelse for den måde, licensen er organiseret på, og konstruerer den som 

umoderne og ude af trit med udviklingen i resten af samfundet. Derfor konstrueres et 

behov for en løsning, der er moderne, billigere og giver større grad af valgfrihed.  

13.9 DELKONKLUSION  

I diskursanalysen blev det belyst, hvordan informanterne konstruerer licens. Det blev 

belyst, hvilke diskurser der tilbyder en indholdsudfyldelse af den flydende betegner 

licens. Det blev i den sammenhæng tydeligt, at DR og licens ikke adskilles, men 

konstrueres sammen. Diskurserne bliver i interviewene konstrueret overlappende og 

eksisterer ikke enkeltstående. Det er dog valgt analytisk at adskille dem for 

overblikkets skyld. 
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Informanterne konstruerer en individualisme-diskurs, hvor licensen konstrueres ud fra 

informanternes egen vinding. Dette er gennemgående i konstruktionen af de øvrige 

diskurser også. Der bliver af informanterne samtidigt konstrueret et positivt fællesskab 

omkring licensen. Dette konstrueres dog af de informanter, som gerne betaler licens, 

hvorimod individualisme-diskursen i højere grad konstrueres af de øvrige informanter, 

som enten ikke betaler licens eller betaler modvilligt. Dermed tydeliggøres kampen om 

indholdsudfyldelsen af licens. Fællesskabsdiskursen er præget af politik, og der er flere 

konstruktioner af betydningen af fællesskabet omkring licens. Fællesskabet konstrueres 

også som et ulige fællesskab og som et tvungent fællesskab. Opfattelsen af et tvungent 

fællesskab konstrueres også i  tvangsdiskursen, hvor informanterne konstruer licensen 

som en uretfærdig tvang. I kontrast til tvangsdiskursen konstrueres en frihedsdiskurs, 

hvor frihed konstrueres, som valget til selv at vælge. Der konstrueres også en 

magtdiskurs, hvor DR konstrueres som en organisation i en magtposition, der 

misbruger denne magt på forskellige måder. 

Informanterne konstruerer også en kvalitetsdiskurs, hvor en række kriterier for, hvad 

der giver høj kvalitet, konstrueres. Informanterne har forskellige opfattelser af, hvorvidt 

DR’s services lever op til disse kvalitetskriterier. Det viser sig eksempelvis, at 

informanterne har varierende opfattelse af, hvad public service indebærer, og derfor 

også forskellige opfattelser af, hvorvidt DR lever op til sin public service-rolle.  

Derudover konstruerer informanterne en økonomisk diskurs, hvor licensen konstrueres 

som dyr og uretfærdig.  I forlængelse af de ovenstående diskurser konstrueres et behov 

for forandring. Licensen konstrueres i forandringsdiskursen som forældet, og der 

konstrueres et behov for en løsning, der er moderne, billigere og giver valgfrihed.  

14.0 LICENSEN I ET KULTURELT BRANDING-PERSPEKTIV 

Ifølge Douglas Holt kan kulturel branding bruges i mange forskellige service- og 

produktkategorier, så længe der ikke er tale om meget tekniske produkter, business-to-

business-markeder eller et lav-involveringsprodukt (Holt 2004: 4). På baggrund af de 

mange holdninger og den livlige debat omkring licensen, der skabtes i fokusgruppe-

interviewene, vurderes det,  at der ikke er tale om et lav-involveringsprodukt, hvorfor 

denne teori kan anvendes på denne case. I det kulturelle branding-perspektiv afhænger 
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forbrugerens opfattelse af værdien af et brand af deres opfattelse af brandets identity 

value, der indikerer, i hvor høj grad forbrugere ønsker at bruge brandet i deres 

identitetskonstruktion (Holt 2004: 3). Brandet er kun succesfuldt, hvis det formår at 

passe til de kollektive identitetsprojekter, som eksisterer netop i den tid, hvor brandet 

eksisterer. Der er i dette perspektiv tale om identitet på et kollektivt niveau og ikke på 

et individuelt niveau. (Heding et al 2009: 210). Ifølge Douglas Holt frygter og ønsker 

vi ofte det samme, fordi vi alle konstruerer vores identitet i forhold til de samme 

historiske ændringer (Holt 2004: 6).  Historiske ændringer bliver altså afgørende for 

den kollektive identitetskonstruktion. Det er derfor interessant at se på, hvilken kulturel 

udvikling de unges konstruktion af licensen afspejler, og sammenligne den med, 

hvilken myte DR kommunikerer om licensen. I diskursanalysen analyserede vi de 

unges konstruktion af licensen og ikke konstruktionen af en kollektiv identitet hos de 

unge. Det, vi kan sige noget om, er, hvilke kulturelle tendenser de unges konstruktion 

af licensen afspejler. Som beskrevet tidligere konstrueres DR og licensen som 

sammenhængende. Licens kan derfor ikke ses som et selvstændigt brand, som 

eksisterer separat fra og uafhængigt af DR. Når der i dette afsnit henvises til ’brandet’ 

er det altså licensen i sammenhæng med DR, som konstrueres. 

14.1 KULTURELLE OMVÆLTNINGER – SOCIAL DISRUPTIONS  

Som beskrevet i teoriafsnittet er det vigtigt, at brands følger med den kulturelle 

udvikling for ikke at miste relevans for forbrugerne (Holt 2004: 37). Markante 

ændringer i kulturen kalder Holt for social disruptions (ibid.).  Social disruptions 

skaber et behov for nye kulturelle udtryk, og under sådanne omvæltninger vil 

veletablerede brands dø, hvis ikke de følger med udviklingen. Nye, innovative brands 

vil i stedet tage over. Social disruptions sker på et bestemt tidspunkt i historien og 

berører en bestemt gruppe mennesker (Holt & Cameron 2010: 12). Ifølge Holt bør man 

skifte sit udtryk, når der er en social disruption. (Holt 2004: 37). Det, der giver identity 

value, er nemlig ikke statisk, men er historisk bestemt, og det anbefales derfor at 

adressere de kulturelle spændinger, der eksisterer lige nu og her (Holt 2004: 37). Den 

lave opbakning til licensen fra de unge kan tyde på, at licensen ikke længere ses som 

relevant for de unge. Dette kommer også til udtryk i konstruktionen af en 

forandringsdiskurs, hvor de unge bruger ord som ’umoderne’ og ’forældet’ om 

licensen. Derudover tages der også kollektivt afstand fra licensen ved, at der skabes et 
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socialt pres blandt de unge for ikke at betale licens, hvilket vil blive uddybet i næste 

afsnit. Dette kan tyde på, at der har været en kulturel ændring – en social disruption – 

og at licensen ikke formår at afspejle denne ændring med en myte, som de unge 

opfatter som relevant. Spørgsmålet er så, hvilke social disruptions der kan være 

forekommet, som påvirker de unges opfattelse af licensen. Som beskrevet i PEST-

analysen har der været en ændring i danskernes medievaner. Grundet den teknologiske 

udvikling er det i dag muligt selv at vælge, hvad du vil se, og hvornår du vil se det. 

Dette er især populært hos de unge. Der er skabt en såkaldt on-demand-kultur, hvor der 

er valgfrihed på alle hylder. Som vist i diskursanalysen afspejles denne udvikling i den 

måde, de unge konstruerer licensen på. Den teknologiske udviklings indflydelse på de 

unges medievaner kan altså ses som en social disruption.  

14.2 LICENSMYTEN  

I det kulturelle branding-perspektiv anses brands som beholdere af mening, som er 

indholdsudfyldt med historier kaldet myter. Myter er historier, som forbrugere finder 

nyttige i konstruktionen af deres identitet (Holt 2004: 3). Dette afsnit vil kaste lys på 

DR’s myte om licensen samt supplere med teori, der anvendes til at forklare, hvordan 

de unge påvirker hinanden, når licensen omtales i det sociale liv.  

Brandet er kun succesfuldt, hvis det formår at tilbyde en myte, som passer til de 

kollektive identitetsprojekter, som eksisterer netop i den tid, hvor brandet eksisterer 

(Heding et al 2009: 210). I DR’s seneste licenskampagne ’licens er noget, vi giver til 

hinanden’, argumenteres der for, at man ved at betale for licensen, betaler til et 

fællesskab, hvor der sørges for, at der er noget til alle (DR Kampagne 2015). Her er det 

altså fortællingen, myten om at bidrage til og være en del af et fællesskab, som 

kommunikeres. Dette understøttes af Lotte Boas som fortæller, at DR’s 

licenskampagner handler om fællesskab – enten om at være uden for fællesskabet eller 

om at være en del af et fællesskab: ”Jeg tror, at vi svinger lidt mellem de to. Mellem 

den lidt mere fælleskabsorienterede, rundkredsagtige ... ej, hvor er vi … ’kom ind i 

varmen, vi har et fællesskab her’ og så til den der ’du er bare udenfor’” (Lotte Boas: 

Bilag G). Diskursanalysen viser dog, at de unge konstruerer en individualisme-diskurs, 

hvor licensen konstrueres i forhold til egen vinding.  I denne diskurs konstrueres 

licensen altså i forhold til individet og ikke i forhold til fællesskabet. Nogle 
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informanter, som ikke betaler licens eller modvilligt betaler licens, konstruerer desuden 

fællesskabet som irrelevant i forhold til licensen. Kun de informanter, som gerne vil 

betale licens, konstruerede et positivt fællesskab omkring licensen. Problematikken er 

dog, at der er en stor andel af unge danskere, som ikke betaler licens, eller som betaler, 

men har en negativ opfattelse af licensen. I fællesskabsdiskursen ses det desuden, at 

licensen konstrueres negativt som et tvungent fællesskab, og der konstrueres også et 

fællesskab om at melde sig ud af licensen. Det ser altså ud til, at DR’s myte om et 

positivt fællesskab om licensen ikke korresponderer med de unge. 

Ifølge det kulturelle branding-perspektiv bør organisationer bruge nutidige kulturelle 

issues til at skabe en myte, som er relevant (Heding et al 2009: 211).  Denne myte skal 

dog sørge for hele tiden at være relevant og må derfor skifte i takt med kulturelle 

ændringer (Heding et al 2009: 220). Udfaldene fra diskursanalysen indikerer, at myten 

om fællesskabet ikke opfattes som relevant for de unge. Der er en klar indikation af, at 

der har været en kulturel ændring, som DR ikke har fået myten om licensen til at 

afspejle. Set ud fra et kulturelt branding-perspektiv må DR altså ændre myten om 

licensen for at vinde opbakningen fra de unge og løse problemet med de mange 

sortseere og de negative holdninger til licensen. Derudover kan en relevant myte også 

øge de unges opfattelse af kvalitet. Hos informanterne er der uenighed om kvaliteten af  

de ydelser, som de får for licensen. Hvis et brand har den rette myte, vil det ifølge Holt 

forbedre opfattelsen af kvaliteten (Holt 2004: 10). Dette kalder Holt for en ’cultural 

halo effect’ (ibid.).  De unges opfattelse af DR’s services kan altså forbedres, hvis der 

fortælles en myte om licensen, som afspejler den rette kultur.  

 

Ifølge Holt & Cameron kan myter dramatiseres gennem reklamer, 

forretningsprocedurer, i  servicesituationer og ved navngivning (Holt & Cameron 2010: 

13). I diskursanalysen blev licensen i høj grad konstrueret negativt af informanterne. 

Det ser altså ud til, at der er negative associationer tilknyttet ordet licens. I interviewet 

med Lotte Boas gav hun da også interviewer ret i, at ordet licens har en negativ ladning 

og lyder støvet (Lotte Boas: Bilag G). Dette tyder på, at en ændring af navnet i 

forbindelse med en ændring af myten muligvis kan være fordelagtig i forhold til de 

unges opfattelse af licensen. Dette vil vi sætte fokus på, når vi afslutningsvis i afsnit 

17.0 vil præsentere en række fremtidige muligheder og anbefalinger til DR.   
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For at kaste yderligere lys på de unges konstruktion af licensen og deres manglende 

villighed til at betale inddrages socialpsykologen Izek Ajzen (1991). Han sætter fokus 

på en række faktorer, der påvirker et individs intention for at udføre en given handling 

(Ajzen 1991: 179). Vigtigheden af de enkelte faktorer varierer, og en faktor kan derfor 

have større indflydelse på en handling end de andre afhængig af kontekst. Den første 

faktor er, om handlingen opfattes som gunstig eller ikke gunstig (Ajzen 1991: 188) – i 

dette tilfælde, om det opfattes som fordelagtigt at betale licens. I diskursanalysen blev 

det tydeligt, at mange af informanterne konstruerer licensen  negativt, og at licensen i 

høj grad konstrueres som ikke gunstig. Den anden faktor er et individs opfattelse af, 

hvor let eller svært det er at udføre handlingen (Ajzen 1991: 184).                   

I fokusgruppe-interviewene blev det konstrueret som let at framelde sig licensen. Dette 

ses ved, at Alexander fortæller, at man kan “framelde sig uden problemer” (Alexander 

24: Bilag A). Det bliver også konstrueret som konsekventfrit ikke at betale. Dette ses 

for eksempel ved, at Sofie siger, at der ikke er  ”nogen deciderede konsekvenser af, at 

du ikke betaler” (Sofie 20: Bilag D), og Josefine siger, at ”jeg har ikke tænkt over, at 

jeg ikke gik og betalte til det, og jeg har klaret mig (...) man kommer igennem uden at 

gøre det (...)” (Josefine 21: Bilag D). Selve det at gå ind og tilmelde sig licens bliver 

ikke konstrueret som besværligt eller let, men flere informanter nævner, at de ikke var 

klar over, at man selv skulle tilmelde sig: ”Jeg vidste ikke, det var noget, man selv 

skulle opsøge faktisk” (Anne Kirstine 21: Bilag D), og Sofie siger: ”Jeg vidste ikke, at 

det var noget, man aktivt skulle sætte i gang” (Sofie 20: Bilag D).   

Den tredje faktor er opfattelsen af socialt pres fra vigtige individer eller grupper såsom 

venner, familie og kæreste for at udføre eller ikke at udføre en given handling (Ajzen 

1991: 188). Under fokusgruppe-interviewene blev der af informanterne ikke 

konstrueret et socialt pres for at betale licens. Da informanterne i fokusgruppen i bilag 

B blev spurgt, om de følte, at der er et pres for at betale, svarer Maria: “Nej, det har 

aldrig været sådan noget med ’de andre betaler, så det gør jeg også’” (Maria 22: Bilag 

B). Da de samme informanter derefter blev spurgt, om der er et pres for ikke at betale, 

var svaret i stedet: ” Jeg skulle til at sige, det er nok mere omvendt” (Marie 24; Bilag 

B), hvortil Cleo kommenterer: ”Ja, det tænker jeg også” (Cleo 22: Bilag B). Også 

Sofie konstruerer, at der i højere grad er et pres for ikke at betale end for at betale: 
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”Som ung er man måske mest for faktisk IKKE at betale” (Sofie 2: Bilag D), hvorefter 

samtlige informanter i hendes fokusgruppe giver hende ret (Bilag D). Marie fortæller, 

at hun oplever, at der fra den ældre generation bliver set ned på, at hun ikke betaler 

licens, men at det ikke er tilfældet med hendes egen generation: ”Når jeg snakker med 

min familie, mine forældres venner, så ser de negativt på, at jeg ikke betaler (...) ’vi 

skal sikre god fjernsyn, og du vil bare have reality’. Øhm, hvor at hvis jeg snakker med 

mine venner, og specielt dem på kollegiet, når vi snakker licens, ikke … der har jeg 

bare en erfaring med, at de er misundelige på det, for det er rigtig dyrt” (Marie 24: 

Bilag B). Dette citat indikerer desuden, at opfattelsen af licensen i samfundet har 

ændret sig med tiden, idet den ældre generation ser anderledes på den manglende 

licensbetaling end den yngre generation.  

Som fortalt i afsnit 6.1 om fokusgruppe-interviews er fokusgrupper et interaktivt rum, 

der i bedst muligt omfang afspejler dagligdagens diskussionsrum og meningsdannelse. 

I fokusgruppe A, som er en blandet gruppe bestående af både betalere og ikke-betalere, 

blev der skabt et socialt pres blandt informanterne for ikke at betale. Dette ses blandt 

andet ved, at Anna, der betaler licens, fortæller, at hun var lidt betænkelig ved, at 

komme til fokusgruppe-interviewet: “Jeg har faktisk været lidt med, at jeg skulle 

komme her i dag, for jeg vidste godt, at alle dem, der betaler, får tit stukket sådan en 

eller anden pegefinger ned i hovedet med, at ’det er også for dårligt, du skal ikke 

betale’ og sådan noget” (Anna 23: Bilag A). Maya konstruerer også, at der bliver set 

skævt til dem, som betaler: ”Vores generation er vant til at kunne vælge alt hele tiden 

(...) Netflix, alle de der ting. Derfor tror jeg også, der er langt flere, der ryster på 

hovedet over, at folk som os betaler.” (Maya 23: Bilag A). Anna og Maya konstruerer 

altså, at der eksisterer et socialt pres for ikke at betale licens. Da Alexander bliver 

konfronteret af intervieweren med, om han opfordrer andre til at framelde sig licensen, 

benægter han først, men svarer bagefter: ”Jeg har da sagt til min lillebror, at han ikke 

skulle betale” (Alexander 24: Bilag A). Alexander indrømmer altså, at han forsøger at 

påvirke andre til ikke at betale licens.  

Derudover ses det, at de, som betaler licens i fokusgruppe-interviewet i Bilag A, under 

interviewet, lemper deres ståsted. Maya og Anna bliver under hele interviewet mødt af 

modargumenter når de ytrer deres positive holdning til licens. Dette resulterer i 
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slutningen af interviewet i, at Maya og Anna hiver lidt i land. Maya siger at hun jo bare 

prøver at være ”djævelens advokat” (Maya 23,: Bilag A), og Anna tilkendegiver, at hun 

egentlig er “splittet omkring licensen” (Anna 23: Bilag A), og faktisk er ret enig i, hvad 

der er blevet sagt af ikke-betalerne i løbet af interviewet (Anna 23: Bilag A). Da 

interviewet afspejler meningsdannelsen i hverdagen, bliver dette interview et eksempel 

på, hvordan der i den daglige diskussion om licens bliver skabt en form for socialt pres 

for ikke at betale licens. Som forklaret i afsnittet om fokusgrupper eksisterer der i 

grupper adfærdsregulerende normer (Wildschutt & Insko 2008: 378). Hvis man ønsker 

at være med i fællesskabet om at være imod licensen, er der altså nogle normer, der 

skal følges for at blive en del af fællesskabet. En norm kan for eksempel være, at man 

framelder sig licensen eller opfordrer andre til at afmelde sig. Dermed kan der også i 

kraft af et tilhørsforhold til et fællesskab skabes et slags pres for ikke at betale licens.  

 

Selve presset for ikke at betale licens indikerer også, at det opfattes som socialt 

acceptabelt blandt de unge ikke at betale licens. Dette kommer for eksempel også til 

udtryk i følgende citat fra Cleo: ”Jeg tænker ikke noget dårligt om Marie, fordi hun 

ikke betaler. Det er jo bare ligesom, det er jo en pain in the ass, så heldigt at hun kan 

slippe for det.” (Cleo 22: Bilag B). Derudover fortalte kommunikationskonsulenten 

Michael fra Schlenzig & Jones, at da de som led i en licenskampagne sendte breve ud 

til unge sortseere, blev billeder af brevene delt på de sociale medier med tekster såsom 

”hov, der fandt de mig” (Michael: Bilag F). Dermed ses det, at de unge ikke har nogle 

problemer med offentligt at fortælle, at de ikke betaler licens. 

 

Det konkluderes altså, at de unge ikke betaler licens, fordi de ikke opfatter licensen 

som fordelagtig, fordi det opfattes som let at afmelde sig licensen, fordi der eksisterer 

et socialt pres blandt de unge for ikke at betale licens, og fordi det opfattes som socialt 

acceptabelt ikke at betale. Alle disse faktorer er med til at forklare, hvorfor DR’s 

fællesskabsmyte ikke opfattes som relevant for de unge.  

Konstruktionen af det sociale pres for ikke at betale licens samt konstruktionen af et 

fællesskab om at være mod licensen kan blive en trussel for DR, som risikerer, at der 
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for de unge skabes værdi i at identificere sig i modsætning til licensen. Dette forhold 

uddybes i næste afsnit med begrebet dobbeltgængerbrand.  

14.3 RISIKOEN FOR ET DOBBELTGÆNGERBRAND 

 Det bliver vigtig for DR at ændre sin myte for at undgå, at der konstrueres et 

dobbeltgængerbrand. Et dobbeltgængerbrand er en teoretisk betegnelse for et brand, 

som har fået tillagt en negativ betydning i samfundet. Det er et brand, som eksisterer 

sideløbende med det oprindelige brand, men som indeholder et andet meningssæt end 

det oprindelige brand (Heding et al 2009: 231). Ifølge Heding skal brand managers 

være meget opmærksomme på anti-brand-aktiviteter og tage dem som en indikation af, 

at et brand er ved at miste sin appel (Heding et al 2009: 231).  Dobbeltgængerbrands 

opstår, når en organisation ikke længere kan leve op til den myte, de har konstrueret, 

eller når myten er blevet irrelevant (Thompson et al 2006: 51). Ifølge Thompson, 

Rindfleisch og Arsel kan et dobbeltgængerbrand være en indikation af, at der er opstået 

nogle kulturelle spændinger, som underminerer opfattelsen af autenticiteten af en 

organisations emotional branding-strategi (Thompson et al 2006: 51). Risikoen for et 

dobbeltgængerbrand er altså sammenhængende med emotional branding (Heding et al 

2009: 231). En emotional branding-strategi er, ifølge Thompson et al, når brandingen 

af et produkt eller service er rettet mod at skabe et emotionelt bånd til forbrugeren 

(Thompson et al 2006: 51). At være en del af et fællesskab, som er det, DR 

argumenterer for, licensen giver adgang til, kan i høj grad ses som et følelsesmæssigt 

appel. Brandingen af licensen som en adgangsbillet til et fællesskab kan altså ses som 

emotional branding. Der er også bred enighed hos informanterne i alle fokusgruppe-

interviews om, at DR forsøger at appellere til følelserne, da de i fokusgruppe-

interviewene bliver vist kampagnen ’Licens er noget, vi giver til hinanden’: ”(...) det er 

jo bare et fuldstændigt forsøg på at køre på patos uden rent faktisk at have noget som 

helst andet i den reklame, fordi at der er ikke noget, der giver mening i forhold til, hvad 

DR udbyder” (Daniel 25: Bilag C), ”jeg synes, den spillede utroligt meget på 

følelserne. Så sidder man der og bliver helt ’åh ja, vi skal også se Kaj og Andrea og 

ham den irriterende fra børnevært’”(Maria 22: Bilag B), og ”for at være helt ærlig, jeg 

sad og fik sådan lidt opkastfornemmelse. Jeg synes bare, det er for meget 
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følelsesporno. Jeg synes, det er alt for meget. De kører virkelig på alle de der danske 

værdier, på din barndom osv.” (Mette 23: Bilag A).  

 

Når et brand bliver et dobbeltgængerbrand, internaliseres det i forbrugerens dagligdag 

som noget negativt, og der bliver identity value i at undgå brandet. Ens identitet 

konstrueres altså i modsætning til brandet (Thompson et al 2006: 56). Netop 

konstruktionen af et fællesskab om at være imod licensen og det sociale pres blandt de 

unge for ikke at betale kan indikere, at der for de unge er identitetsværdi i at undgå 

licensen. Dobbeltgængerbrands skabes i populærkulturen i et netværk af opinionledere, 

bloggere og forbrugere og skabes for eksempel gennem negative parodier af et brand 

(Thompson et al 2006: 50). Informanten Kenn lavede netop en sådan parodi over 

sloganet ’Licens er noget, vi giver til hinanden’: ”Licens er noget, vi giver til hinanden, 

ligesom klamydia. Der er ingen, der vil have det” (Kenn 26: Bilag E). På de sociale 

medier er der etableret flere anti-licens-grupper, og licensen debatteres jævnligt i de 

danske dagblade. Når negative meninger og måder at tale om et brand på internaliseres 

i mainstream-kulturen, opstår problemet, fordi det bliver en udbredt måde at 

kommunikere om brandet på (Thompson et al 2006: 54).  Licensen kan altså være i fare 

for at blive et dobbeltgængerbrand.  Hvis man er opmærksom på udviklingen og ser 

tegn på, at et dobbeltgængerbrand er ved at opstå, kan man ifølge Thompson et al nå at 

redde sit brand, inden det går galt. Man skal blot justere myten, således at den er i 

overensstemmelse med de nye samfundsmæssige ændringer, og dermed gøre myten 

relevant igen. Dog er det vigtigt ikke at forlade hele sin grundide, da det kan gøre 

yderligere skade og kan give en opfattelse af, at et brand er uautentisk (Thompson et al 

2006: 62). DR er altså nødt til at ændre sin myte, sin fortælling om licensen, for at blive 

opfattet som relevant af de unge og for at afværge risikoen for et dobbeltgængebrand. 

Derfor er det interessant at se på, hvad der blev konstrueret som positivt i 

diskursanalysen. Dette kan give en indikation af, hvad licensmyten kan ændres til.  

For informanterne var friheden til selv at vælge noget, der blev konstrueret som 

positivt. Frihed til selv at vælge, hvad de vil betale for, og hvornår de vil se film og tv. 

Derudover var der fokus på individet og valget om kun at betale for det, der har 

interesse for den enkelte.  Dette indikerer, at en myte om licensen, som indeholder 

disse aspekter, vil være gøre myten relevant for de unge og afspejle den rette kultur. 
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Det er dog ikke nok at lave en fortælling, hvis ikke brandet lever op til den fortælling. 

Muligheden for selv at vælge, om man vil betale licens eller kun betale for det antal 

kanaler, man bruger, vil kræve en omstrukturering af licenssystemet. Som beskrevet i 

PEST-analysens politiske del, er DR underlagt nogle politiske rammer, som besluttes af 

Folketinget. DR har derfor ikke mulighed for egenhændigt at ændre licenssystemet. 

Denne problemstilling vil berøres i afsnit 16.0, hvor vi diskuterer licensens fremtid.  

14.4 IKONISK STATUS OG OFFENTLIGE INSTITUTIONER 

Douglas Holt har fokus på, hvordan man kan opbygge et ikonisk brand. Ikoniske 

brands er brands, som har formået i højere grad at integrere sig selv i kulturen end 

andre (Heding et al 2009: 212). De opfattes som et symbol for en bestemt kultur eller 

social bevægelse og ses som et symbol for værdier eller ideer, som et samfund opfatter 

som vigtige (Holt 2004:1). For at opnå ikonisk status og forblive relevant for 

forbrugeren skal et brand være i stand til hurtigt at tilpasse sig ændringer i samfundet 

og være forgangsmand for nye, kulturelle tendenser (Heding et al 2009: 218). DR er en 

offentlig organisation, som er underlagt nogle politiske rammer, som de ikke selv har 

kontrol over. Dette gør det svært for DR hurtigt at kunne justere myten om licens i 

forhold til kulturelle ændringer. De er med medieforliget altid ’låst’ i fire år ad gangen 

til nogle rammer, som de ikke kan ændre og er nødsaget til at handle efter. Derfor er 

det svært for DR som offentlig institution at opnå ikonisk status hos de unge. Ifølge 

Holt er det heller ikke alle brands, der bør søge at opnå ikonisk status, men de 

kulturelle brandingprincipper bør integreres i en organisations brandingstrategi for at 

opnå et stærkt brand (Holt 2004: 5). I dette projekt diskuteres licensen derfor ud fra de 

kulturelle brandingprincipper, men ikke med henblik på at opnå ikonisk status hos de 

unge. 

14.5 DELKONKLUSION 

Brands skal følge med den kulturelle udvikling for ikke at miste deres relevans i 

forhold til forbrugerne. De unges konstruktion af licensen som forældet samt det 

sociale pres, der eksisterer blandt de unge for ikke at betale, indikerer, at de unge ikke 

opfatter licensen som relevant, og at den ikke har formået at følge med udviklingen i 

samfundet.  Desuden indikerer det, at myten om at være en del af et fællesskab ikke 

ræsonnerer med de unge, som i højere grad konstruerer licensen ud fra personlig 
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vinding. DR bør derfor ændre myten, så den er i overensstemmelse med den kulturelle 

udvikling med henblik på at blive opfattet som relevant for de unge. Det bliver desuden 

vigtigt for DR at ændre sin myte for at undgå, at der konstrueres et 

dobbeltgængerbrand, og at der dermed opstår identity value i at undgå brandet.  

I diskursanalysen blev licensen i høj grad, som tidligere nævnt, konstrueret som noget 

negativt. DR som organisation blev også i magtdiskursen konstrueret som en 

magtmisbruger i afsnit 13.6. Hverken licensen eller DR ser altså ud til at have et 

optimalt omdømme. Licensen og DR hænger sammen, og licensen bliver konstrueret i 

sammenhæng med DR. Dette indikerer, at opfattelsen af licensen også er påvirket af 

opfattelsen af DR. Derfor ser vi i dette afsnit nærmere på DR og de udfordringer, der er 

forbundet med at være en offentlig institution. 

 

 

15.0 DEN OFFENTLIGE INSTITUTIONS OMDØMME 

Public Sector Organizations and Reputation af Arild Wæraas & Haldor Byrkjeflot, der 

arbejder på tværs af universitetet i Stanford og det sociologiske universitet i Oslo, er en 

artikel, der bidrager til en forståelse af, hvordan offentlige institutioner lider under en 

generel negativ opfattelse fra befolkningen. Det påpeges, at den generelle opfattelse af 

offentlige institutioner er, at de er for store, langsomme, utroværdige, ikke 

tilstrækkeligt gennemsigtige, ineffektive og ikke tjener noget reelt formål (Wæraas & 

Byrkjeflot 2012: 187-188). Disse opfattelser påvirker den offentlige organisation 

negativt. Wæraas og Byrkjeflot opstiller fem problemer, som den offentlige 

organisation møder, når vi anskuer organisationen igennem et reputation management-

perspektiv (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 186).  

 

De  fem problemer er politics, consistency, charisma, uniqueness og excellence 

(Wæraas & Byrkjeflot 2012: 188). Disse fem problemer sættes i relation til reputation 

management-modellen som vist på næste side, hvor den offentlige organisations 

strategi, selviscenesættelse – herunder image og omdømme – og handling påvirkes af 
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disse fem problemer. Reputation management-modellen forklarer, hvordan potentialet 

for et godt omdømme hos en offentlig institution er underlagt en række begrænsninger 

qua sin status som en del af den offentlige sektor.  

 

Vi finder modellen interessant, da den seneste omdømmemåling indikerede en historisk 

dårlig placering til DR (Skovhus 2015). Eksperter undrer sig over, at DR, som har en 

langt mindre presset økonomi end sine konkurrenter, har svært ved at opnå kontrol over 

sit image og omdømme (Skovhus 2015). Denne omdømmemåling kan indikere, at DR’s 

omdømme ikke kun er påvirket af de unges holdninger, men at der har bredt sig en 

større negativ opfattelse af DR i befolkningen. Vi vil igennem analysen søge at forstå, 

hvorfor DR, sit høje licensprovenu til trods, lider en historisk dårlig 

omdømmeplacering, og hvordan dette i sidste ende kan påvirke de unges syn på 

licensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Modellen, som artiklen bygges op omkring, kan ses herover. 

 

Reputation management-modellen indikerer tre overordnede aktiviteter – Strategy, Self-

presentation & Measurement – der sammen belyser mulighederne for at bygge bro 

mellem det ønskede og det aktuelle image af organisationen. Disse tre trin forstås som 

den ’opskrift’, organisationen skal anvende ved brugen af reputation management 
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(Wæraas & Byrkjeflot 2012: 190). I dette projekt undersøges det, hvordan ovenstående 

fem problemer kan påvirke opfattelsen af DR og dermed deres omdømme. Inden vi 

tager fat om analysen og modellen, vil vi definere, hvordan vi som skribenter opfatter 

begreberne ’image’ og ’omdømme’.  

15.1 INSTITUTIONENS OMDØMME – ET SKRØBELIGT AKTIV  

Forfatterne anvender Charles Fombruns definition af en organisations omdømme som 

et aktiv, der konstrueres af organisationens stakeholdere og disses generelle opfattelse 

af organisationen over tid (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 189). I projektet anvendes 

begreberne image og omdømme. Vi erkender, at image og omdømme forstås som 

adskilte, men nært beslægtede begreber. Både image og omdømme omhandler 

stakeholdernes perception af virksomheden (Gotsi 2001: 24), og vi opfatter begge som 

sociale konstruktioner. Image forstås som omverdenens kortsigtede opfattelse af 

virksomheden (Lodberg 2010: 161). Omdømme er derimod en langsigtet 

akkumulationsproces, hvor anseelse skal optjenes i offentligheden over en lang periode 

(Hall 1992: 138). Uhåndgribelige aktiver, herunder omdømme, skal ifølge Hall have en 

central rolle i den strategiske ledelsesproces (Hall 1992: 135). Hall argumenterer for, at 

strategiske beslutninger bør pleje og tilføre værdi til virksomhedens uhåndgribelige 

aktiver i samme omfang som til de håndgribelige – eksempelvis finansielle aktiver 

(Hall 1992: 142-143). Hertil opfatter Hall virksomhedens omdømme som det 

skrøbeligste uhåndgribelige aktiv, da det ikke tager lang tid at ødelægge og samtidig 

skal opbygges over en lang periode igennem overlegen kompetenceudøvelse (Hall 

1992: 143).   

 

Vi fokuserer her på omdømme, men erkender samtidigt, at DR igennem sin adfærd og 

kommunikation også påvirker stakeholdernes kortsigtede perception af organisationen. 

Her erkender vi, at image er en ekstern perceptionsproces, der går forud for den 

eksterne omdømmekonstruktion. Igennem modellens tre trin vil vi analysere, i hvilket 

omfang DR’s position som offentlig organisation hæmmer mulighederne for at skabe et 

favorabelt omdømme. I takt med de tre trin behandles de fem problemer, som 

forfatterne påpeger kan influere organisationens omdømme. Det vurderes, at alle 

offentlige organisationer, på den ene eller den anden måde, er instrumenter for udvalgte 

politiske organer, hvilket bliver et problem, når det uhåndgribelige aktiv ’omdømme’ 
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skal håndteres (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 193). Derfor sætter vi i analysen primært 

fokus på, i hvilket omfang den politiske agenda bag DR påvirker DR’s omdømme samt 

kommunikations- og handlingsgrundlag.  

15.2 TRIN 1 – DET POLITISKE OG KONSISTENTE PROBLEM 

Offentlige organisationer står over for et politisk og konsistent problem i udviklingen af 

organisationens strategi (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 191).  

 

Fombrun & Van Riel påpeger i forbindelse med organisationens strategi og omdømme, 

at mange organisationer bør og skal fortælle historier om sig selv. Dog er de 

fortællinger, der fortælles om virksomheden ude i samfundet, ikke altid lig den 

fortælling, som virksomheden fortæller om sig selv (Van Riel & Fombrun 2007: 136). 

Fortællingen om organisationen afspejles i strategien, visionen, og missionen, der 

indikerer, hvor virksomheden gerne vil hen og hvordan. I DR’s virksomhedsstrategi 

påpeges det, at DR’s mission er, at de skal samle, udfordre og oplyse Danmark, hvortil 

visionen er at tilbyde indhold, der er værd at dele – med originalt kvalitetsindhold på 

relevante platforme (DR Virksomhedsstrategi 2015). Wæraas og Byrkjeflot påpeger, at 

den offentlige organisation ikke vil være i stand til selvstændig at udvikle en strategi, 

en vision og en mission, idet formuleringen af disse ikke kan adskilles fra den politiske 

indflydelse, som organisationen opererer under (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 194). 

Fortællingen bag DR’s strategi er således heller ikke blot formuleret af DR, men også 

af Kulturministeriet. Derfor er det også noget i øjnefaldende, når public service-

kontraktens præmis for DR’s eksistens er at: ”DR skal sikre public service-tilbud til 

alle, hvortil DR skal følge medieudviklingen og afspejle danskernes medieforbrug ved 

at levere programmer og tjenester af høj kvalitet på relevante platforme , der svarer til 

målgruppers behov” (Public service-kontrakt 2015: 2).  

Denne præmis indikerer, at DR skal ramme alle borgere med forskellige programmer 

på forskellige platforme – akkurat som det formuleres i DR’s egen virksomhedsstrategi. 

Politiske beslutninger influerer altså på DR’s formulering af strategien. Netop denne 

præmis udgør en udfordring for DR, da det blev tydeligt i diskursanalysen, at 

informanterne enten ikke er enige med denne præmis for DR som public service-kanal 

eller slet ikke forstår den. Både fordi de har forskellige opfattelser af, hvad DR’s public 

service-forpligtelse indebærer, men også fordi de ikke er enige i, at deres betaling til 
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DR skal gå til, at der er noget for alle. 

 

Forhenværende kulturminister Marianne Jelved argumenterer for, at hvis man har et 

apparat, der kan tage DR, skal man også betale, uanset om man bruger det eller ej 

(Debatten & Detektor 2015: 1:07-1:14) På denne måde sikres det, at næsten alle betaler 

licens, hvortil licensprovenuet fortsat kan være nogenlunde intakt. Dette er altafgørende 

for, at DR kan lave tv til alle – af høj kvalitet på relevante platforme. Vi påpeger, at den 

politiske beslutning om at løfte det fælles ansvar gennem betaling påvirker DR’s 

eksterne kommunikation. Dette ses i deres seneste kampagne. Når DR kommunikerer, 

at licens er noget, vi giver til hinanden (DR Licens 2015), fortæller DR netop, at der 

sikres public service til alle ved, at vi i fællesskab betaler licens.  

 

DR’s eget råderum er begrænset som følge af, at være en offentlig organisation. Dette 

kommer også til udtryk, da program- og licenschef Lotte Boas fortæller, at licensen er 

en politisk beslutning, og at hun kun er til for at udøve de regler, der er vedtaget: ”Hvis 

politikerne beslutter sig for, at det skal skattefinansieres, eller der skal være en 

ungerabat, eller hvad det nu skal være, så gør vi bare det. Det er det, vi er ansat til 

(Lotte Boas: Bilag G). Dette er i tråd med Wæraas og Byrkjeflot, der argumenterer for, 

at ledere i det offentlige får mindre frihed til at udvikle de strategier, der kan bevæge 

virksomheden i alternative retninger, der afspejler den omverden, den eksisterer i 

(Wæraas & Byrkjeflot 2012: 194). Vi argumenterer for, at dette nødvendigvis må 

påvirke måden, hvorpå DR kommunikerer på, samt hvordan formuleringen af DR’s 

virksomhedsstrategi lyder. Informanternes negative opfattelse af en licensbetaling til 

alle DR’s services og ikke blot, hvad den enkelte ønsker, påvirker nødvendigvis DR, 

hvorfor vi argumenterer for, at den politiske involvering i DR’s virksomhedsstrategi 

påvirker DR’s omdømme negativt.  

 

Et andet politisk problem, som den offentlige organisation står over for, er det  

’værdifulde politiske aktiv’, som organisationen kan ende med at blive. Med dette 

menes, at politikere og regeringer ofte er meget observante omkring samfundets 

perception af offentlige organisationer, hvilket kan bidrage til at generere samfundets 

støtte til det parti, som måtte kritisere den enkelte organisation (Wæraas & Byrkjeflot 
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2012: 187). Her er det interessant at kigge på dette års valgkamp 2015, hvor både 

Alternativet og Liberal Alliance udnyttede DR’s stadig omdiskuterede position i det 

danske samfund. Blå blok vil stramme op over for DR og give mere plads til 

kommercielle medier, hvor DR skal satse mere på public service-kernen og 

danskproduceret indhold (Hjortshøj 2015). Vi påpeger, at blå blok muligvis satte emnet 

på dagsordenen med henblik på at trække stemmer til sig, idet undersøgelser indikerer, 

at de unge er utilfredse. Wæraas og Byrkjeflot påpeger i den forbindelse, at politikere 

vil forstyrre og blande sig i, hvordan offentlige organisationer opererer – især under 

valgkampe (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 194). Senest har man også læst 

modstandskampagner fra Liberal Alliance på busserne i Danmark med budskabet om, 

at det skal være muligt at fravælge DR-kanalerne (Lund 2014). Liberal Alliance har 

også nyligt udpeget et nyt bestyrelsesmedlem, antropolog Dennis Nørmark, der bl.a. 

har til opgave at nytænke licensmodellen. Han har udtalt: ”Licensen er efter min 

mening indrettet helt forkert og utidssvarende. Det kan ikke være rimeligt, at man skal 

betale for alle DR’s platforme (…) Jeg mener, at man bør indføre en 

abonnementsordning, hvor seerne selv kan vælge, hvilke kanaler af DR de gerne vil 

modtage og betale for. Det er også den vej, BBC er ved at gå. Fremtiden er on-

demand-tv” (Rasmussen 2014). Ifølge Wæraas og Byrkjeflot vil politikere, eller 

bestyrelsesmedlemmer af offentlige instanser, undertiden kritisere disse, med henblik 

på at fremme sin egen eller partiets kandidatur. Som Wæraas og Byrkjeflot påpeger, 

kan man beskylde institutionen for at være for korrupt, ineffektiv eller for ikke at være 

kundeorienteret nok, hvortil man lover at rydde op. Dette kan være en effektiv måde at 

tiltrække positiv opmærksomhed til partiet på (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 194). Et 

andet eksempel på dette er Ole Hyltoft, udpeget DR-bestyrelsesmedlem af Dansk 

Folkeparti, der ofte har kritiseret DR i forskellige henseender. I september 2014 skrev 

han en kronik, der beskyldte DR for kulturløshed og lukkethed i forbindelse med 

Underholdningsorkestret og serien ’1864’ (Brovall 2014). Vi påpeger, at intern kritik 

påvirker DR negativt, da det kan få dem til at fremstå uprofessionelle og dårlig ledet. 

Disse politiske udsagn kan skade DR’s omdømme, da mediernes bevågenhed over for 

sådanne udtalelser kan påvirke omverdens perception af DR som organisation. I den 

politiske faktor i PEST-analysen påpegedes det, at EU søger at sikre public service-

kanalernes politiske og økonomiske uafhængighed ved at undgå politiske udnævnelser i 
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bestyrelser og råd. I DR’s årsrapport fra 2014 nævner DR, at bestyrelsen består af 11 

medlemmer. Kulturministeren udpeger tre medlemmer til bestyrelsen, heriblandt 

formanden. Folketinget udpeger seks medlemmer og DR’s medarbejdere to 

medlemmer (DR årsrapport 2014: 54). Hermed lever DR ikke op til EU’s kriterium. 

Dette kan skade DR’s omdømme, når netop disse politiske udnævnelser offentligt ytrer 

sig negativt om DR.   

 

Det næste problem, den offentlige organisation vil møde, er det konsistente problem. 

Ifølge Fombrum og Van Riel er graden af konsistens i organisationen vigtig i forhold til 

at have et godt eller et dårligt omdømme (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 195). Der er en 

række udfordringer for offentlige institutioner i forbindelse med idealet om at være 

konsistent. Mange af de offentlige institutioner eksisterer nemlig med henblik på at 

tjene offentlighedens interesser, hvor succesen af dette giver organisationen legitimitet. 

Hertil skal organisationen træffe og gennemføre beslutninger, som er til gavn for alle 

(Wæraas & Byrkjeflot  2012: 195). Dette udgør et dilemma for DR, der er til for alle 

danske borgere, som alle har forskellige forventninger til, hvad DR skal og ikke skal. 

Et interessant eksempel er, at DR skal tage hensyn til visse pensionister og 

førtidspensionister ved at give dem nedsat licens, da de tilhører en samfundsgruppe 

med lavere indkomst (DR Nedsat licens 2015). Vi påpeger, at studerende ligeledes er 

en samfundsgruppe med lavere indkomst, som der dog ikke tages hensyn til. Herved 

fremstår DR inkonsistente i deres hensyntagen til lav-indkomstgrupper. Nogle af 

fokusgrupperne viste, at netop dette påvirker de unges holdning til licensen negativt: 

”Men der synes jeg bare, det er mærkeligt, der ikke er forskel mellem studerende og 

pensionister, øh, for jeg er ret sikker på, at en pensionist fik flere penge, end jeg fik, da 

jeg var studerende, og det synes jeg egentlig er uretfærdigt” (Nanna 23: Bilag B) og 

”pensionister får rabat. Det er jo fuldkommen hul i hovedet. Vi lever på SU og skal 

have et studiejob og forresten, SU’en skal jo gå til alle vores omkostninger, hvilket er 

umuligt” (Mette 23: Bilag A). Dette manglende hensyn bidrager negativt til de unges 

opfattelse af DR, som er blevet pålagt denne model og nu må stå på mål for de unges 

kritik – beslutningens politiske bagland til trods.  

15.3 TRIN 2 – DET KARISMATISKE OG UNIKKE PROBLEM 

De næste problemer, som en offentlig organisation møder, er det karismatiske og det 
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unikke problem (Wæraas & Byrkjeflot  2012: 191-192).  

 

Formbrun og Van Riel påpeger, at de bedste kommunikative budskaber er dem, der 

styrker organisationens autenticitet, synlighed, konsistens, gennemsigtighed, særpræg 

og lydhørhed. Hvis disse parametre indfries, vil organisationens identitet afspejle den 

opfattelse, der eksisterer i dens omverden. Hertil vil der opstå tillid, beundring og 

respekt over for organisationen, der skaber et følelsesmæssig bånd mellem denne og 

dens omverden. Dette er nødvendigt, når man vil skabe et godt omdømme (Wæraas & 

Byrkjeflot 2012: 191). Vi søger i dette trin at opnå en indsigt i, i hvilket omfang DR 

imødekommer disse parametre, samt hvordan det karismatiske og unikke problem 

påvirker DR som offentlig organisation. Det første problem, Wæraas og Byrkjeflot 

henviser til, er det karismatiske problem, der er tæt knyttet til skabelsen af det 

følelsesmæssige bånd til organisationens stakeholdere. Ifølge dem er dette bånd svært 

at knytte for offentlige organisationer, da disse ofte er begrænsede i deres frihed til at 

tale og handle qua sin tætte politiske tilknytning (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 191). 

Netop som vi har analyseret i trin 1. Der er tre årsager, der gør det svært for offentlige 

organisationer at skabe et karismatisk forhold til deres omverden (Wæraas & Byrkjeflot 

2012: 196). Den første er organisationens begrænsede muligheder for at vælge og vrage 

mellem sine målgrupper og differentiere mellem disse på samme vilkår som de private 

virksomheder. Den offentlige organisation skal igennem sin mission servicere alle uden 

tanke på målgruppens socioøkonomiske baggrund og præferencer (Wæraas & 

Byrkjeflot 2012: 196). I diskursanalysen finder vi en række udtalelser, der relaterer til 

dette problem. Den politiske beslutning om, at ’alle’ skal betale det samme, begrænser 

nødvendigvis DR’s muligheder for at tage hensyn til den yngre målgruppe i forhold til 

betaling. I fokusgruppe-interviewene bliver en ungdomsrabat nævnt op til flere gange, 

hvortil de unge vurderer, at der i den nuværende licensordning ikke bliver taget hensyn 

til deres økonomiske situation. Vi argumenterer for, at dette manglende hensyn til de 

unge hæmmer det karismatiske billede af DR. Private aktører har mulighed for selv at 

prissætte og fordele sine ydelser ud til forskellige målgrupper i samfundet, hvorimod 

DR mangler denne autoritet. Dette gør det umuligt for DR at udvikle deres egen 

mission samt en betalingsmodel, der følger med tiden. 
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Den anden årsag til, at den offentlige organisation ikke kan opbygge en positiv 

karisma, er dens tendens til at være for bureaukratisk organiseret, hvilket hæmmer dens 

muligheder for at skabe en følelsesmæssig appel til befolkningen (Wæraas & 

Byrkjeflot 2012: 197). Vi har ikke opfattelsen af, at de unge har en direkte forståelse af 

DR som værende for bureaukratisk, hvorfor vi ikke anser dette som en årsag til de 

unges opfattelse af licensen.     

Den tredje og sidste årsag til den offentlige organisations karismatiske problem lyder,  

at den har problemer med at blive associeret med ’den gode nyhed’ (Wæraas & 

Byrkjeflot 2012: 197). 2014 var unægteligt et hårdt år for DR, der kan se tilbage på en 

række sager, der prægede nyhederne med en overvejende negativ tone (Benner 2014). I 

fokusgrupperne kaster deltagerne selv lys på sagen omkring Eurovisionen og 

Koncerthuset. Debatten om Eurovisionen var på manges læber, selvom DR selv 

påpegede, at de ikke var skyldige i budgetoverskridelsen. Kommunikationsekspert Poul 

Guldborg påpeger dog, at uanset om det var DR eller Wonderful Copenhagens ansvar, 

ryger DR med i faldet, da de i seernes øjne stod som afsender af showet (Benner 2014). 

I diskursanalysen fandt vi, at ovenstående sager påvirker de unges konstruktion af 

licensen. I magtdiskursen bliver DR konstrueret som en organisation, der ikke forvalter 

sine økonomiske ressourcer korrekt og fralægger sig et økonomisk ansvar. Her omtaler 

informanterne Koncerthuset, hvor DR overskred budgettet med over én milliard. 

Selvom en ekspert vurderer, at denne skandale er glemt (Ravn 2014), påpeger vi, at 

dette ikke lader til at være helt tilfældet hos nogle informanter, der stadig er negativt 

påvirkede af DR’s håndtering af disse sager. I et samlet hele argumenterer vi for, at DR 

lider under mediernes bevågenhed, hvortil DR’s omdømme påvirkes negativt. Wæraas 

og Byrkjeflot påpeger, at det anses som yderst svært at opbygge karisma i et sådan 

miljø (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 197). 

Det fjerde problem, som den offentlige organisation møder, er dens muligheder for at 

fremstå unik i offentligheden. Ifølge Fombrun og Van Riel er et unikt udtryk lig med 

succes og en vigtig faktor, hvis en organisationen vil skabe et stærkt omømme. Her skal 

den identificere elementer, der differentierer organisationen fra dens konkurrenter, og 

som kan vinde kundernes loyalitet (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 197). Det påpeges, at 

offentlige organisationer besværes med skabelsen af et unikt udtryk, da de deler et 
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politisk, hierarkisk og regel-orienteret udtryk med alle andre offentlige organisationer 

(Wæraas & Byrkjeflot 2012: 198). Som offentlig organisation er DR dog mere speciel 

og anderledes end de fleste. DR opererer på et marked, der drives af mange private 

aktører. Derfor er DR også unik i sit udtryk, da DR som licensbetalt public service-

kanal differentierer sig fra sine konkurrenter. Dette lader dog ikke til at være til DR’s 

fordel i henhold til vores målgruppe. Vi påpeger, at DR’s unikke udtryk ikke bidrager 

positivt til DR’s omdømme, da måden, som DR bl.a. differentierer sig på, er igennem 

en betalingsmodel, som de unge har svært ved at acceptere.  

15.4 TRIN 3 – PROBLEMET VED AT OPNÅ ET EXCELLENT OMDØMME 

Det sidste problem, som en offentlig organisation møder, er problemet om at opnå et 

excellent omdømme (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 192). Ifølge reputation management-

teorier bør organisationer stræbe efter at opnå det bedst mulige omdømme (Wæraas & 

Byrkjeflot 2012: 198).  

 

Ifølge Wæraas og Byrkjeflot er et excellent omdømme dog ikke nødvendigvis noget, 

som er muligt for offentlige institutioner at opnå grundet de førnævnte problemer. 

Derfor rangerer offentlige organisationer oftere lavere på omdømme rankings end 

private virksomheder (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 192). Wæraas og Byrkjeflot påpeger 

dog, at der er eksempler på offentlige organisationer, som har formået at skabe sig et 

omdømme med en høj ranking. Det viser sig, at offentlige organisationer, som 

beskytter borgers rettigheder, generelt har et bedre omdømme end andre offentlige 

institutioner (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 1999). En af årsagerne til DR’s eksistens er, 

at de skal sikre information og nyheder, som er uafhængige af politiske, økonomiske og 

kommercielle interesser. Derudover skal de i programlægningen lægge afgørende vægt 

på hensynet til ytringsfriheden (DR Licens 2015). DR er altså med til at sikre 

ytringsfriheden, som netop er en rettighed, der sættes stor pris på i Danmark. Dette kom 

blandt andet til udtryk ved terrorhandlingerne i København 2015, som blev opfattet 

som et angreb mod ytringsfriheden og skabte dyb forargelse og frygt blandt 

befolkningen (Buch 2015). Et fokus på, hvordan DR bidrager til at beskytte vores 

ytringsfrihed og sikre uafhængig nyhedsformidling, kan altså ifølge denne model 

bidrage positivt til DR’s omdømme.   
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Ifølge Wæraas og Byrkjeflot kan en offentlig institution godt stræbe efter et godt 

omdømme, men bør ikke stræbe efter et excellent omdømme (Wæraas & Byrkjeflot 

2012: 199). Hvis det lykkes en offentlig organisation at opnå et excellent omdømme, 

vil det være meget svært at opretholde over tid. Årsagen er, at mange offentlige 

organisationer på et tidspunkt er nødsaget til at træffe upopulære beslutninger, hvilket 

afføder negativ medieomtale, som skaber skuffelse blandt borgerne, (Wæraas & 

Byrkjeflot 2012: 1999). Et eksempel er budgetoverskridelserne i forbindelse med 

Eurovisionen, Koncerthuset og nedlæggelsen af Underholdningsorkesteret. 

Fokusgruppe-interviewene viste dog, at nedlæggelsen af Underholdningsorkesteret ikke 

havde en større betydning for de unge: ”Hvis de ikke har råd til at have et orkester 

ansat, så må de jo fyre dem. Det har jeg overhovedet ikke noget problem med” 

(Alexander 24: Bilag A) og ”DR, det der orkester, det er fuldstændigt ligegyldigt (...) 

Det er ikke et tab for mig som sådan” (Cleo 22: Bilag B). Kun Maria, som er meget 

musikinteresseret, nævnte, at hun ikke var tilfreds med lukningen  “Og den der debat 

med Underholdningsorkestret, jeg tænkte sådan ’jamen, jeg vil da gerne lige kaste lidt 

penge efter dem’, det er jo fedt, for fanden.” (Maria, Bilag B). Dette illustrerer, at DR 

med sin brede målgruppe står over for at skulle tilfredsstille mange forskellige 

prioriteringer fra forskellige stakeholdere.  

Et excellent omdømme er ikke nødvendigt for at opnå et passende niveau af tillid og 

opbakning fra befolkningen, som gør, at en offentlig organisation kan operere, som den 

skal. Et forsøg på at opnå et excellent omdømme vil være spild af skattebetalernes 

penge (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 200). Derfor bør offentlige organisationer i højere 

grad stræbe efter legitimitet end et excellent omdømme. Legitimitet kræver i 

modsætning til et excellent omdømme ikke et højt niveau af tillid og accept, men blot 

et moderat niveau. Offentlige organisationer, som har problemer med et dårligt 

omdømme, undgår at få sat spørgsmålstegn ved deres eksistens, så længe deres 

eksistensgrundlag accepteres: “For public organizations, the most important question is 

not necessarily how strong their reputation is, but whether they have legitimacy for 

what they do” (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 201). Ifølge Suchman fører legitimitet til, 

at stakeholdere bakker op om organisationen (Suchman 1995: 575). I afsnit 16.0 vil vi 

diskutere DR’s muligheder for at opnå legitimitet omkring licensen hos de unge.  



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 79 

15.5 DELKONKLUSION 

I ovenstående analyse har vi anskuet DR som offentlig institution ud fra et reputation 

management-perspektiv. Vi har identificeret en række udfordringer, som DR står over 

for i kraft af deres position som offentlig organisation. Denne analyse er inddraget, 

fordi informanterne konstruerer licensen i sammenhæng med DR, hvilket indikerer, at 

opfattelsen af licensen også er påvirket af opfattelsen af DR. Analysen bidrager 

desuden til en forståelse af de politiske forhold, som DR agerer under, og som kan 

påvirke de unges forhold til DR og licensen. 

Den politiske agenda bag DR påvirker og begrænser DR’s muligheder for at 

kommunikere og handle på en måde, som imødekommer de unges forventninger og 

krav. DR’s strategi er udviklet og formuleret af både DR og Kulturministeriet, da 

strategien, missionen og visionen er lig de præmisser, vi finder i public service-

kontrakten. Dette viser sig at påvirke forholdet til de unge, som ikke er enige i 

præmissen om, at deres licenspenge skal gå til at opfylde en mission om, at der skal 

være noget for alle. De vil betale for det, de vil se, og ikke mere end det. 

 

Den politiske beslutning om, at ’alle’ skal betale det samme, begrænser desuden DR’s 

muligheder for at tage hensyn til den yngre målgruppe i forhold til betaling. Modsat 

private aktører kan DR ikke selv fordele og prissætte sine ydelser i forhold til 

målgruppen. DR har desuden lidt under at blive brugt som et politisk aktiv, som 

politikere bruger til at trække stemmer ved offentligt at kritisere dem. I forbindelse med 

dette har offentlige organisationer generelt svært ved at blive associeret med ’den gode 

nyhed’, hvilket også er gældende i DR’s tilfælde. Der har i medierne været fokus på 

DR’s forvaltning af økonomiske ressourcer i forbindelse med Koncerthuset og 

Eurovision. Som vist i diskursanalysen har dette påvirket de unges konstruktion af DR 

som ansvarsløse og uden økonomisk sans. Mediernes dækning af dårlige nyheder 

påvirker dermed de unges opfattelse.  

Unikhed udpeges som et parameter, der kan bidrage til at opbygge et godt omdømme. 

Vi påpeger, at DR faktisk besidder et unikt udtryk, da de som public service-kanal 

differentierer sig fra sine konkurrenter. Dog bidrager dette udtryk ikke positivt til DR’s 
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omdømme, da måden, som DR bl.a. differentierer sig på, er igennem en 

betalingsmodel, som de unge har svært ved at acceptere. Afslutningsvis argumenteres 

det, at DR ikke bør stræbe efter et excellent omdømme, da det vil være 

ressourcekrævende og svært at opnå. Årsagen er, at de som en offentlig institution, som 

skal tilgodese mange stakeholderes krav og forventninger, vil være tvunget til på et 

tidspunkt at træffe upopulære beslutninger. I stedet argumenteres der for, at offentlige 

organisationer skal fokusere på at opbygge legitimitet.  

I næste afsnit vil vi  sammenholde de fire foregående analyser i en større diskussion, 

hvor vi vil diskutere licensens legitimitet – nu og i fremtiden.   

16.0 DISKUSSION  

At blive opfattet som legitim er en grundlæggende betingelse for at sikre en 

organisations eksistens, da legitimitet er forudsætningen for at tiltrække værdifulde 

ressourcer såsom motiverede medarbejdere,  investeringer, afsætning, politisk 

opbakning og generel støtte i samfundet (Holmström & Kjærbeck 2013, 10). Når 

stakeholdere opfatter en organisation som legitim, har  de et mere favorabelt indtryk af 

organisationen og opfatter den som mere værdig, mere meningsfuld og mere troværdig, 

hvilket leder til opbakning til organisationen (Suchman 1995, 575). Derfor bliver det 

vitalt for en organisation at opretholde sin legitimitet. Suchman definerer legitimitet 

som “a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, 

values, beliefs, and definitions” (Suchman, 1995, 574). Hvad der anses som legitimt, er 

altså afhængig af socialt konstruerede normer og værdier om, hvad acceptabel 

organisatorisk adfærd indebærer. En organisation opfattes som legitim når det er 

lykkedes den at tilpasse sig disse normer og værdier (Kates 2004: 456). Det er dog 

muligt at afvige fra disse normer uden at miste sin legitimitet, men kun hvis disse 

afvigelser anses som engangstilfælde, eller hvis ingen opdager dem (Suchman 1995, 

574). Det er nemlig i højere grad stakeholderes opfattelse af, om en virksomhed lever 

op til legitimerende forestillinger, snarere end virksomhedens faktiske handlinger, der 

bestemmer, om en virksomhed anses som legitim (Holmström & Kjærbeck 2013: 16). 
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En organisation må derfor løbende kommunikere og fremstille sig selv på en måde, 

som får omverdenen til at opfatte den som legitim (Holmström & Kjærbeck 2013: 11).  

Diskursanalysen viste, at licensen konstrueres som umoderne, uretfærdig og tvungen. 

Det blev også tydeligt at de unge vil have muligheden for selv at vælge, hvad de vil 

betale for. Det er tydeligt på de unges kritik, at licensen mangler opbakning, hvilket 

indikerer, at licensens legitimitet er truet. Om DR, som er det, licensen går til, også 

lider under manglende legitimitet, er på sin vis et andet spørgsmål.  Som sagt 

undersøgte vi i diskursanalysen opfattelsen af licensen og ikke opfattelsen af DR alene. 

Dog fandt vi, at de to blev konstrueret samtidigt og som overlappende.  Ikke desto 

mindre kan vi ikke konkludere, om organisationen DR lider under de samme 

legitimitetsudfordringer som licensen. Informanternes konstruktion af en magtdiskurs, 

hvor DR konstrueres som en organisation, som misbruger sin magtposition ved at 

misbruge midler og ved at fralægge sig ansvaret for budgetoverskridelser, kunne dog 

indikere, at der af informanterne sættes spørgsmålstegn ved DR’s legitimitet. Som vist i 

diskursanalysen mener nogle informanter også, at DR ikke lever op til sin public 

service-rolle. En undersøgelse fra TNS Gallup fra 2014 viser, at 45 procent af 

danskerne i alderen 18 til 35 er villige til at lukke ned for DR, hvis det betyder, at de 

kan slippe for at betale den årlige licensafgift (Lindberg 2014). Da informanterne i 

fokusgrupperne bliver spurgt af intervieweren, om de ønsker, at DR skal lukke, så de 

kan undgå at betale licens, svarer de dog: ”Jeg vil hellere sige, at så skulle man selv 

kunne tilvælge det som en pakke. Der er ikke en grund til nødvendigvis at nedlægge 

det, for jeg tror, der er en del, der bruger det ... øhm ... men dem, som så ikke bruger 

det, skulle have muligheden for at afbestille” (Lasse 24: Bilag A), og ”min pointe har 

ikke haft noget at gøre med, at man enten skal fravælge eller afskaffe DR eller ej, altså 

... der er jo mange, der bruger det, mine forældre også inkluderet og mig selv” (Mette 

23: Bilag A). Dette indikerer altså, at det er licensen og ikke DR som organisation, de 

ikke støtter. Nanna siger dog, at hun ikke ville have noget problem med, at DR lukkede 

ned: ”Øh, det ville egentlig ikke have den store betydning for mig. Øh, så meget tv ser 

jeg egentlig heller ikke, og så meget bruger jeg egentlig ikke tv på den måde. Øhm ... så 

de oplysninger, som de ville kunne give mig, vil jeg kunne finde på andre måder, synes 

jeg” (Nanna 23: Bilag B), og Lasse udtaler senere i sit interview, at han synes, at ideen 

om en public service-kanal er forældet og unødvendig, hvilket bakkes op af Alexander 
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(Bilag A). Disse informanter sætter altså spørgsmålstegn ved DR’s eksistensgrundlag, 

som netop er at give public service.   

For at opsummerer kan vi dog ikke konkludere, om DR som organisation er i 

legitimitetsvanskeligheder, da vi ikke har undersøgt konstruktionen af DR alene. Der er 

til gengæld klare indikationer af, at licensen mangler legitimitet hos de unge. At 

licensen ikke opfattes som legitim af de unge i dag, betyder ikke, at den ikke engang 

har været opfattet som legitim. Forholdet mellem en organisation og samfundet ændrer 

sig nemlig i takt med samfundets udvikling og bæres af skiftende forestillinger om, 

hvad der anses som legitim adfærd. På den måde bliver organisationens legitime 

råderum defineret og ændret af stakeholdernes krav og overbevisninger (Holmström & 

Kjærbeck 2013: 10). Ændringer i det eksterne miljø kan true organisationens 

legitimitet, hvis den ikke formår at tilpasse sig (Suchman 1995: 594). Som beskrevet i 

cultural branding-afsnittet, har der været en kulturel omvæltning i form af den 

teknologiske udvikling og de ændrede medievaner, hvor mange alternativer til den 

traditionelle måde at se tv på er opstået. Denne omvæltning har påvirket de unges 

opfattelse af licensen, og de har som følge af dette nogle andre forestillinger om, hvad 

legitim adfærd indebærer. DR’s konstant forandrende omverden er således også 

afgørende for, at licensens legitimitet i dag er truet.  

Hvis licenssystemet skal opretholdes, som det er nu, er DR mere end nogensinde før 

nødsaget til at oplyse samfundet om årsagen til sin og licensens eksistens, da den 

hastige udvikling, som mediebranchen oplever, kan true licensens nuværende form. De 

sociokulturelle faktorer beskrevet i PEST-analysen er derfor vigtige at forholde sig til,  

da disse afspejler en forbrugerkultur, som DR må forholde sig til. Når fokus på 

virksomheders sociale ansvar som beskrevet i PEST-analysen er stigende, anser vi det 

som et problem, at en ud af tre danskere i 2010 ikke kunne definere, hvad public 

service dækker over. En tendens, vi også har oplevet i vores fokusgrupper.  Det er DR’s 

ansvar at udbyde  god public service, men det er svært at begrunde sin eksistens og få 

den finansieret, hvis ens segment ikke forstår, hvilke præmisser man opererer på. 

Dermed har de unge ikke en forståelse for DR og licensens eksistensgrundlag, hvilket 

skaber en legitimitetsudfordring.  



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 83 

Suchman skelner mellem tre former for legitimitet: kognitiv legitimitet, moralsk 

legitimitet og pragmatisk legitimitet. Ifølge Suchman kan både pragmatisk legitimitet 

og moralsk legitimitet opnås ved at deltage i en offentlig dialog og ved at forsøge at 

øve indflydelse på debatten, da etiske vurderinger og vurderinger af fordele og ulemper 

hovedsageligt skabes gennem offentlig diskussion (Suchman 1995: 585).  Når en 

organisation har kognitiv legitimitet, sættes der ikke spørgsmålstegn ved 

organisationen, og stakeholdere opfatter organisationens eksistens som nødvendig eller 

uundgåelig. Stakeholdernes opfattelse af organisationen som legitim er taget for givet, 

og organisationen bliver automatisk accepteret (Suchman 1995: 583). Debatten om 

licens i fokusgruppe-interviewene viser, at hverken DR eller licensen stiltiende 

accepteres som noget naturgivent. Dette vil ikke umiddelbart være en form for 

legitimitet, der kan opnås på kort sigt i hvert fald.  

Moralsk legitimitet er funderet på en vurdering af, hvorvidt det er ’det rigtige at gøre’ i 

forhold til at tjene det gode for hele samfundet. En organisations handlinger bliver 

dermed vurderet som gode eller dårlige (Suchman 1995: 579).  Som beskrevet i den 

politiske analyse i afsnit 15.0 har offentlige institutioner, som beskytter borgernes 

rettigheder, generelt et bedre omdømme end andre offentlige institutioner. Et eksempel 

på at forsøge at opnå denne form for legitimitet kan derfor for eksempel være ved at 

sætte fokus på, at man med licensen sikrer ytringsfriheden. Som vist i 

kvalitetsdiskursen har de unge mange forskellige opfattelser af, hvad public service 

indebærer, og nogle ved slet ikke, hvad konceptet betyder. At sætte fokus på, hvad 

public service er, og hvorfor det er vigtigt, kan være med til at ændre de unges 

opfattelse af licensen, da de muligvis vil opnå en større forståelse af og for licensen. 

Ifølge Lotte Boas er problemet, at der ikke er en klar forbindelse mellem hvad public 

service sikrer for samfundet og licensen: ”For det ville jo være bedre at sige, at dine 

penge sikrer demokrati og uafhængighed, eller hvad ved jeg. Altså, det er ikke, fordi 

jeg tror, at de unge ikke forstår, at en fri presse, en uafhængig presse er nødvendig. De 

forstår bare ikke, hvad det har med licensen at gøre” (Lotte Boas: Bilag G). Hvis DR 

skal forsøge at opnå denne form for legitimitet hos de unge, er det altså nødvendigt at 

skabe en myte, som tydeliggør, at licensen er adgangsbilletten til fri og uafhængig 

presse. Individualismediskursen illustrerede dog, at informanterne i høj grad 

konstruerer licensen i forhold til individet.  Selvom der sættes fokus på, hvordan det 
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gavner hele samfundet, skal det derfor også tydeliggøres, at det, der er til gode for hele 

samfundet, også er til gode for den enkelte. Budskabet om, at DR er til gode for hele 

Danmark, er desuden i overensstemmelse med, hvad DR kommunikerer nu, hvilket vil 

sikre, at de virker konsistente i deres kommunikation. Som det blev nævnt i cultural 

branding-afsnittet, bør man ændre sin myte, således at den er i overensstemmelse med 

kulturelle omvæltninger, men at den samtidigt ikke ændres for kraftigt, da der ellers 

opstår risikoen for et dobbeltgængerbrand.  

Pragmatisk legitimitet er baseret på stakeholdernes selvinteresse og forekommer, når en 

organisations handlinger er til gavn for den enkelte stakeholder, og vedkommende 

derfor opfatter organisationen som ønskelig.  Denne form for legitimitet kan også 

forekomme, når en organisation opfattes som imødekommende over for stakeholderens 

større interesser, hvilket oftest forekommer, når stakeholderne bliver inkluderet i 

beslutningsprocesser (Suchman 1995: 578). Denne form for legitimitet kan opnås ved 

at indføre en rabatordning til de unge, som de efterspørger i fokusgruppe-interviewene, 

Dette vil imødekomme de unges opfattelse af organiseringen af licensen, der 

konstrueres som uretfærdig for dem. Spørgsmålet er, om en rabat til de unge vil få flere 

til at betale licens og generelt ændre opfattelsen af licensen hos de unge. Informanterne 

i fokusgruppe-interviewene havde forskellige holdninger til, om en rabat ville få flere 

til at betale. Nogle informanter mener, at en ungdomsrabat vil få dem til at betale: ”Jeg 

tror måske, jeg ville betale, for så ville jeg kunne se en bedre mening” (Mette 23: Bilag 

A), ”(…) man ville være mere klar på at betale, hvis der var noget studierabat” (Jakob 

25: Bilag C) og ”jeg tror vi hvis de kun sagde 10 procent rabat, ville det stadigvæk 

påvirke” (Marie 24: Bilag B). Daniel siger, at en rabatordning muligvis vil få ham til at 

betale, men at det udelukkende er for at slippe for at skulle holde udkig efter 

licensmanden (Daniel 25: Bilag C). Sofie mener, at der skal være tale om en stor rabat, 

før den vil have en påvirkning: ”Det kommer kraftigt an på, den skal være rimelig stor, 

den rabat tror jeg faktisk (griner let), før der er rigtig mange, der tænker ’ja okay, det 

kan jeg egentlig godt betale til’, også hvis der ikke er nogen deciderede konsekvenser 

af, at du ikke betaler” (Sofie 20: Bilag D). En anden mulighed er at ændre systemet, 

således at man betaler per person og ikke per husstand. Dette vil også imødekomme de 

unges konstruktion af licensen som uretfærdig. Det fjerner dog ikke tvangselementet i 

licensen, som blev kritiseret i fokusgrupperne. Mange informanter foreslog desuden i 
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fokusgrupperne, at licensen skulle trækkes over skatten. Dermed betales der per person 

og ikke per husstand. Derudover blev skat konstrueret som et fællesskab i 

fællesskabsdiskursen, og informanterne har dermed en helt anden og mere positiv 

holdning til skat, end de har til licens. Udfordringen ved at overgå til en sådan 

finansiering af DR er dog, at DR, som beskrevet i den politiske faktor i PEST-analysen 

er funderet på armslængdeprincippet, der skal sikre upartiskhed og ytringsfrihed. Dette 

koncept bliver udfordret, hvis den siddende regering har indflydelse på, hvor mange 

midler der kan bruges på public service: ”Der er lavet nogle undersøgelser, der siger, 

at man kommer ind i eb-flow, at budgetbevillingerne til public service-udbyderen 

svinger op og ned, alt efter hvem der sidder ved statsmagten, og det er måske meget 

logisk, i og med at de forskellige politiske overbevisninger har det forskelligt i forhold 

til, hvor stor en public service-udbyder skal være ... hvad det er for nogle kerneydelser, 

der er” (Lotte Boas: Bilag G). 

DR kunne derfor også forsøge at opnå pragmatisk legitimitet ved at omorganisere 

licensen til en abonnementsordning, hvor de, som ønsker at modtage DR’s services, 

kan tilkøbe det. Dette ville imødekomme de unges ønske om frihed til selv at vælge og 

sætte fokus på licensen i forhold til individet. Dermed vil betalingen til DR ikke 

længere opfattes som en uønsket tvang og som forældet.  

 

En ændring, der har fokus på at opbygge pragmatisk legitimitet, altså ved eksempelvis 

at omorganisere licensen til en abonnementsordning, kræver, at der fra politisk side 

træffes en beslutning om, at licensen skal omorganiseres. Denne omorganisering vil 

ikke blot påvirke betalingsmodellen, men vil muligvis også have nogle 

kvalitetsmæssige konsekvenser. Vi argumenterer for, at DR ikke vil kunne eksistere på 

samme måde, som den gør i dag, uden licensen, da denne sikrer, at der kan leveres tv til 

alle på relevante platforme, der afspejler den moderne medieverden. Hermed indikeres 

det, at DR ikke vil kunne levere den samme kvalitet på alle kanaler, hvis det blev 

ændret til en betalingskanal, hvor man kun betaler for det, man bruger.  Med dette 

menes ikke, at DR som betalingskanal ikke vil kunne levere kvalitetsprogrammer, men 

at de muligvis ikke vil være i stand til at have et lige så bredt udbud af programmer. 

Hvis én person betaler, som den eneste, til et givent program, som kun han finder 
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interessant, vil det som udgangspunkt ikke være muligt at lave dette program, da det 

ikke vil kunne finansieres. Kvaliteten af alle programmerne og antallet af programmer 

eksisterer altså kun i kraft af den betalingsmodel, der eksisterer nu.   

 

Som nævnt i afsnit 15.2 vedrørende DR’s politiske uafhængighed er DR ikke i stand til 

at træffe en beslutning om en reform af licenssystemet alene. Licensen er en politisk 

beslutning, og DR er underlagt en politisk ramme, som de ikke har kontrol over. Derfor 

vil en anbefaling om at ændre licenssystemet være en anbefaling til DR om, hvordan 

DR i højere grad kan påvirke de politiske beslutningstagere. 

At forsøge at påvirke den politiske agenda kaldes lobbyisme (Esbensen 2012: 19). 

Esbensen ligestiller lobbyisme med ’public affairs’ (Esbensen 2012: 20), som Esbensen 

definerer som ”at varetage en virksomhed eller organisations interesser, i forhold til en 

politisk dagsorden og beslutningsproces” (Esbensen 2012: 21). DR skal altså i dialog 

med relevante politikere i Folketinget, som sætter rammerne for public service 

kontrakten for DR.  Da Maria Rørbye Rønn i ’Detektor & Debatten’ bliver spurgt om, 

hun bedriver lobbyarbejde, svarer hun, at hun et par gange om året er på Christiansborg 

for at fortælle beslutningstagere om public service, og hvordan det går med DR og 

opfyldelsen af deres public service-kontrakt (Detektor & Debatten 2015: 03:52). Vi 

vurderer, at generalsekretæren af politiske årsager nedtoner, i hvilken grad og hvor ofte 

hun er i dialog med politikerne. Det er derfor vores konklusion, at DR allerede driver 

lobbyarbejde på Christiansborg. 

Ifølge Esbensen er der mange forskellige årsager til, at virksomheder og organisationer 

bedriver lobbyisme, men at de alle har det til fælles, at det bliver gjort på baggrund af 

en kobling mellem økonomiske mål og politiske holdninger og med henblik på at finde 

et fælles ståsted i forhold til interesser, holdninger og værdier (Esbensen 2012: 21). Der 

er ifølge Esbensen incitament til at bedrive lobbyisme, når et lovforslag kan fremme 

kommercielle muligheder, eller når en organisation identificerer en potentiel trussel, 

som truer dens eksistens (Esbensen 2012: 124). Den manglende opbakning fra de unge 

kan få fremtidige konsekvenser for DR’s eksistens, da de unge er fremtidens 

licensbetalere. Neshan og Jakob nævner i deres fokusgruppe-interview, at de ikke vil 

betale licens i fremtiden: ”Jeg vil heller ikke af princip betale DR-licens, aldrig 
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nogensinde (...)” (Neshan 25: Bilag C), og ”så skal jeg i hvert fald ALDRIG betale 

licens” (Jakob 25, Bilag C). Der er  behov for, at DR foretager en ændring for at sikre 

deres fremtidige eksistens. Hvis det skal lykkes DR at opnå pragmatisk legitimitet hos 

de unge ved at ændre organiseringen af licens, skal de prioritere dette, da chancen for 

succes øges, jo tidligere man formår at indgå i processen (Esbensen 2012: 19). 

DR er dog ikke den eneste aktør, der ønsker at påvirke den politiske beslutningsproces 

når det kommer til public service, hvilket kan komplicere processen. En central aktør i 

licensdebatten er dagbladenes interesseorganisation Danske Medier, som er fortalere 

for blandt andet at begrænse DR’s mulighed for at producere licensfinansierede 

skrevne nyheder på nettet, som de argumenterer for truer dagbladendes eksistens (Dal 

2009). De skriver blandt andet på deres hjemmeside, at foreningens mål er at forbedre 

mediernes rammevilkår, herunder at sikre ”råderum for de private medier i et 

mediebillede, hvor de statslige medier forsøger at fylde stadig mere” (Danske Medier 

2015).  Interesseorganisationer er lobbyorganisationer, fordi deres primære mål er at 

håndtere den politiske interessevaretagelse for deres medlemmer (Esbensen 2012: 62). 

Årsagen til at danne en interesseorganisation er primært at varetage fælles 

kommercielle interesser i den politiske verden (Esbensen 2012: 62). I dette tilfælde har 

Danske Medier ikke interesse i, at der findes et statsfinansieret alternativ til deres 

produkt, som brugerne har ’gratis’ adgang til. Interesseorganisationer skal hjælpe 

medlemsvirksomhederne med  at påvirke rammebetingelserne for virksomhedernes 

virke, både i forhold til konkret lovgivning og i forhold til mere langsigtet påvirkning 

af politiske diskurser (Esbensen 2012: 62). Danske Medier har igennem flere år lobbyet 

imod DR (Fremmen 2009) og også udbredt deres synspunkter i medierne gennem debat 

og kronikker (Dal 2009). De kan på denne måde påvirke og have påvirket diskursen 

omkring DR og licens i offentligheden og hos de politiske instanser. Danske Mediers 

argument om, at DR ødelægger mediemarkedet, afspejles for eksempel i Alexanders 

kommentar om, hvorfor han synes, DR skal privatiseres: ”Så det fungerer på et 

marked, ligesom alle andre brancher, hvor der ikke er nogen offentlig instans, der går 

ind og skævvrider konkurrenceforholdende” (Alexander 24: Bilag A). DR kan altså 

risikere modstand fra interesseorganisationen Danske Medier i en lobbyindsats, der 

netop har til formål at påvirke politikerne til en beslutning, der kan få DR til at stå 

stærkere hos de unge. Vel og mærke hvis beslutningen indebærer, at DR stadig er frit 
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tilgængeligt for alle. Hvis der derimod lobbyes for en beslutning om at omorganisere til 

en abonnementsordning, vil det umiddelbart være i Danske Mediers interesse, da DR i 

højere grad vil fungere på det frie markeds vilkår, da deres service dermed skal tilkøbes 

for at give adgang.  

Det vil dog være komplekst for DR at operere på disse markedsvilkår. De mange 

faktorer, som DR’s omverden inkluderer, gør, at DR’s handlings- og 

beslutningsgrundlag i forvejen er yderst kompliceret. I særdeleshed er der identificeret 

et politisk landskab, der har direkte indflydelse på DR’s tilstedeværelse i det danske 

samfund. Vi har tidligere påpeget det såkaldte armslængdeprincip. Et 

magtadskillelsesprincip i den offentlige kulturpolitik, hvor udvalgte demokratiske 

organer frivilligt fralægger politikere og embedsmænd beslutninger om konkret 

støttetildeling af hensyn til sikringen af den kunstneriske ytringsfrihed samt 

unødvendig mistanke om partipolitisk styring af kunst og kultur gennem den offentlige 

støtte. Dette armslængdeprincip bidrager således til DR’s frihed til at udtrykke sig som 

en politisk uafhængig institution. Dog påpeger vi, at når DR’s generalsekretær anser det 

som nødvendigt at lobbye for DR, er det et udtryk for, at DR måske ikke automatisk er 

politisk uafhængigt. Det er nødvendigt for DR at påvirke de politiske processer med 

henblik på at fremme egne interesser i det omfang, det er muligt. DR er som nævnt 

underlagt både public service- og mediepolitiske kontrakter. Hvis blot DR indordner 

sig under disse, kan DR selv forvalte sine ressourcer, arbejdskraft og ledelse, som de 

vil. Dette er dog stadig begrænset, da vi tidligere har identificeret, at mange af de 

politiske beslutninger, som står i kontrakterne, hæmmer DR’s beslutningsgrundlag og 

dermed deres kontakt og dialog med omverdenen. Eksempelvis påvirker den 

manglende rabatordning til de unge DR’s dialog og forhold til de unge negativt. Tilmed 

lader det ikke til, at de unge forstår, hvem der står bag denne beslutning, da 

fokusgrupperne i høj grad lod DR stå på mål for det manglende hensyn. Vi erkender, at 

licensens nuværende og fremtidige udfordring dermed ikke alene kan løses med 

kommunikation, da vi finder mange dybdegående problematikker igennem vores 

undersøgelser, der falder tilbage på DR’s politiske bagland. Vi påpeger, at disse 

problematikker skal ændres og løses, da det vil kunne bidrage til, at DR i fremtiden 

nemmere kan kommunikere og gå i dialog med de unge.     
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Dermed er det et problem for DR, at der ikke eksisterer tilstrækkelig oplysning om 

DR’s politiske bagland. Vi har identificeret, at mange beslutninger bag og for DR 

bliver taget på Christiansborg og derfor i første omfang er ude af DR’s hænder. Vi 

argumenterer for, at det vil gavne DR og licensens fremtid, hvis der bliver skabt mere 

oplysning om public service i Danmark. Hermed menes det blandt andet, hvad public 

service bidrager med til den enkelte unge, samt oplysning om, hvilke konsekvenser der 

er ved at have eller ikke have en public service-station. På denne måde vil de unge 

bedre kunne forstå, hvorfor de betaler licens, hvilke præmisser DR arbejder på, og hvor 

mange beslutninger der reelt set er ude af deres hænder. Oplysninger om DR’s public 

service-forpligtelser kan dog være svære at få kommunikeret ud til målgruppen, da en 

del af informanterne i fokusgruppe-interviewene fortalte, at de har et meget begrænset 

forbrug af DR’s services. Dette kan resultere i, at de unge ikke eksponeres for 

budskabet, idet DR kun må kommunikere på egne platforme. Derfor kan DR stå over 

for den udfordring, at de kun prædiker for de frelste – altså kun for dem, som allerede  

benytter og betaler til DR.  

 

Yderligere står DR på mål for kritik fra en række politikere. Vi har under valgkampen 

2015 oplevet partier, der har omtalt DR’s position og nuværende virke negativt med 

henblik på at påvirke vælgerne og borgerne, herunder de unge. Dermed forsøgte de at 

anvende DR’s måske lidt skrøbelige position til at fremme eget kandidatur under 

valget. Vi påpeger, at disse partier udmærket er klar over, at en overvejende stor del af 

de unge ser negativt på licensen og udnytter dette til at trække stemmer. Dette kan 

svække DR’s forhold til de unge, hvis holdninger omkring licensen kan påvirkes af de 

partier, der udtrykker sig omkring emnet. Derfor argumenterer vi igen for, at DR’s 

politiske uafhængighed fremstår fjern for os, idet DR bliver anvendt som et politisk 

emne til at fremme partiers politiske agenda. Et argument, vi understøtter med den 

politisk udnævnte bestyrelse i DR, som ligeledes ytrer sig offentligt om DR’s 

programmer, ledelse samt bevaring og formidling af dansk kulturskat.  

Hermed bliver DR gjort til et politisk projekt, hvilket strider imod den public service-

ramme, som er sat over for DR. Dette strider ligeledes imod EU-sikring af public 

service-kanalernes politiske og økonomiske uafhængighed, hvor man vil undgå 

politiske udnævnelser i bestyrelser og råd. I DR’s bestyrelse sidder Dansk Folkepartis 
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Ole Hyltoft  som har ytret sig offentligt om lukkethed og svigt af kulturskatten fra DR. 

Disse udtalelser omkring DR kan også påvirke offentlighedens opfattelse af licensen.  

I et samlet hele ser vi, at DR’s politiske bagland svækker DR’s muligheder for at gå i 

dialog med den yngre målgruppe, der ser skævt til en licensmodel, som ingen hensyn 

tager til de unge. Dette skaber for DR en række udfordringer, som vi påpeger bør indgå 

i overvejelserne til det næste medieforlig, der indgås i 2018. Vi forventer, at man ved 

en række ændringer og beslutninger vil kunne føre DR mere komfortabelt ind i en 

kraftig fragmenteret medieverden, der alt andet lige truer DR mere, end den sikrer. 

Licensen er en ældre model, der blev truffet i en tid, hvor mediemarkedet var betydeligt 

anderledes med mindre konkurrence og færre udbud. Vi påpeger, at det er en smule 

paradoksalt, at licensen eksisterer på baggrund af de samme politiske beslutninger, som 

i dag kan gøre, at den kan miste legitimitet hos de unge. Derfor har vi forsøgt at forstå 

de mange faktorer, der påvirker licensen, og som gør, at DR står over for en yderst 

skeptisk målgruppe.  

I næste afsnit er fokus på licensens fremtid, og vi vil her præsentere nogle konkrete 

løsningsforslag, der har til formål at vinde de unges opbakning. Disse forslag vil være 

udarbejdet på baggrund af projektets øvrige analyser, der har givet os en grundig 

forståelse af de udfordringer, som licensen og DR står over for.  

17.0 FREMTIDIGE MULIGHEDER  

I dette afsnit vil vi, på baggrund af vores analyser, fremlægge en række fremtidige 

muligheder for DR med henblik på at skabe legitimitet om licensen hos de unge.  

17.1 ABONNEMENTSORDNING: OMORGANISER LICENSEN, SÅ DEN 

IMØDEKOMMER DEN KULTURELLE MEDIEUDVIKLING 

Det blev konkluderet i cultural branding-analysen at licensen af de unge ikke bliver 

opfattet som en ordning, der er fulgt med den kulturelle omvæltning, der er sket som 

følge af den teknologiske udvikling. For informanterne er friheden til selv at vælge, 

hvad de vil betale for, og hvornår de vil se film og tv, konstrueret som positivt. 

Derudover var der hos informanterne fokus på individet og valget om kun at betale for, 

hvad der har interesse for den enkelte.  Dette indikerer, at en myte og en 

omorganisering af licensen, som imødekommer disse aspekter, vil gøre licensen 
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relevant for de unge og afspejle den rette kultur.  Dette vil kræve en ændring af 

licensen til, at man eksempelvis kan vælge, hvilke kanaler man ønsker at betale for. 

Dermed vil betalingen til DR forhåbentligt ikke længere opfattes som en uønsket tvang 

og som forældet. Som berørt i diskussionen er dette en beslutning, som skal tages af 

politikerne, og det er således ikke en handling, DR kan foretage alene. Dette initiativ 

vil fuldstændigt ændre DR, som vi kender det i dag, men kan som følge af at afspejle 

den kulturelle udvikling og have den rette myte, der afspejler dette, bringe større 

opbakning fra de unge med sig og dermed sikre DR’s fremtidige overlevelse. Dog er 

grundpræmissen for hele public service-idéen, at det skal være frit tilgængeligt for alle 

borgere. Ved at opstille en betalingsmur afskærer man ikke-betalerne fra at modtage 

public service, hvorved hele grundpræmissen for public service ændres. Ligeledes vil 

dette ændre præmissen om, at der skal være tv til alle, fordi DR vil være nødt til at 

fokusere på de kanaler, som der er nok betalere til. Det vil sige, at nogle af deres 

nuværende niche-kanaler muligvis vil udgå, hvis der ikke er nok betalere. Præmissen 

for public service skal altså fuldstændig gentænkes.  

17.2 UNGDOMSRABAT OG BETALING PER PERSON: OMORGANISER 

LICENSEN, SÅ DEN OPFATTES SOM MINDRE URETFÆRDIG 

I diskursanalysen blev licensen konstrueret som uretfærdig, fordi familier og enlige 

skal betale det samme, og fordi der ikke findes en ungdomsrabat. Hvis der indføres en 

ungdomsrabat, kan det resultere i, at der kommer færre penge i licenspuljen, 

medmindre alle unge med dette initiativ begynder at betale licens. En omorganisering, 

der indebærer, at der eksempelvis betales per person over 18 og ikke per hustand, vil 

dog ud over at få de unge til ikke at opfatte licensen som uretfærdig også bringe flere 

penge til licenspuljen. Årsagen er, at alle de par eller familier, der nu kun betaler for én 

licens i fremtiden, vil betale mere. Dette initiativ kræver også, at politikerne vedtager 

en ændring af licensen. Denne anbefaling fjerner dog ikke de unges opfattelse af tvang 

som forbundet med licensen, men er et initiativ målrettet mod at få de unge til ikke at 

opfatte licensen som uretfærdig og dermed mere villige til at betale. Dette er en 

administrativ omlægning. Det er tidligere blev afvist, at der skulle indføres en 

ungdomsrabat, fordi det administrativt var for tungt. Man kan antage, at både en 

ungdomsrabat og en omlægning til betaling per person vil kræve mange ressourcer. Vi 

vurderer dog, at det vil være lettere at implementere end en abonnementsordning. 
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17.3 SKAB EN NY MYTE OM LICENSEN 

Vi har konkluderet, at myten om licensen som et fællesskab ikke opfattes som relevant 

af de unge, og at de samtidigt ikke forstår, hvad public service indebærer. Den politiske 

analyse viste, at organisationer, der har fokus på at sikre rettigheder, har et bedre 

omdømme og altså bliver opfattet mere favorabelt. En mulig måde at få de unge til at 

opfatte licensen som legitim på er ved at skabe en anden myte om, at man ved at betale 

licens til DR er med til at sikre ytringsfrihed og fri presse ved at have et medie, som er 

er frit for politiske interesser. Diskursanalysen viste dog, at de unge har fokus på 

individet. Derfor skal der i en sådan ny myte også sættes fokus på individet. En mulig 

fortælling er, at man ved at betale licens sikrer frihed til den enkelte ved at sikre frihed 

til hele Danmark. Så hvad betalingen går til skal sættes i relation til den enkelte, men 

også selve betalingshandlingen skal sættes i forhold til den enkelte. Dette kan gøres ved 

også at sættes fokus på, at den enkelte licensbetaler i betalingshandlingen sikrer sin 

egen fremtid og dermed iscenesættes som en vigtig aktør, som gør en forskel. Licensen 

bliver gjort relevant for individet ved, at det kommunikeres, hvad den enkelte får for 

licensen. Dermed imødekommes individualisme-diskursen, hvor de unge konstruerer 

deres opfattelse af licensen ud fra en vurdering af egen vinding. At forsøge at skabe en 

ny myte imødekommer dog ikke de unges ønske om at have frihed til selv at vælge, 

hvad de vil betale for, da licensen stadig vil være tvungen. Friheden til selv at vælge vil 

kræve en omstrukturering af licensen som beskrevet i de ovenstående fremtidige 

muligheder.  Håbet er dog med dette initiativ, at de unge vil konstruere en ny favorabel 

opfattelse af licensen og derfor ønsker at betale. Dette initiativ vil DR selv have 

autoritet til at tage, hvorved implementeringsprocessen vil være lettere. At ubrede det 

nye budskab kan dog blive en udfordring, hvis ikke DR får muligheder for fremover at 

kunne kommunikere på andre platforme end deres egn. Dette vil øge DR’s muligheder 

for at nå ud til flere unge, da vi i vores undersøgelse fandt, at de unge har et begrænset 

forbrug af DR’s services og platforme. En ændring af dette vil være ude af DR’s 

hænder, hvorfor de igen er afhængige af politiske beslutninger.    

17.4 NAVNEÆNDRING  

I forbindelse med ændring af licensmyten og en overgang til en abonnementsordning 

kan man desuden overveje en navneændring af licensen. I diskursanalysen blev 

licensen i høj grad konstrueret negativt af informanterne. Det ser altså ud til, at der er 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 93 

negative associationer tilknyttet ordet ’licens’. Dette tyder på, at en ændring af navnet i 

forbindelse med en ændring af myten kan være fordelagtig i forhold til de unges 

opfattelse af licensen. Da vi interviewede DR’s program- og licenschef, Lotte Boas, 

reagerede hun eftertænksomt og interesseret, da vi spurgte, om man ikke burde ændre 

navnet på licensen. Dette indikerer at det ikke er en mulighed, som hun tidligere har 

overvejet. Beslutningen om en navneændring af licensen er dog ikke nødvendigvis 

noget, DR er herre over. Eftersom licensen og dens strukturering besluttes på 

Christiansborg, kan det også antages, at en navneændring også ville skulle besluttes af 

politikerne.  

17.5 FREMTIDIG UNDERSØGELSE: KOMMUNIKÉR OM DR OG IKKE OM 

LICENSEN 

Da informanterne blev bedt om at lave en brainstorm ud fra ’licens’ og ikke ’DR’, kan 

vi ikke vide,  hvilke associationer der ville være tilknyttet, og om de ville være 

sammenfaldende med de associationer, de unge har til licens. Dette vil dog være en 

interessant fremtidig undersøgelse, der vil kunne bidrage med yderligere aspekter til de 

fremtidige muligheder for DR. Dette vil også kaste lys på, om også DR mangler 

legitimitet hos de unge, eller om det kun er licensen. Hvis det viser sig, at de negative 

associationer og mangel på legitimitet ikke gælder DR, vil det være oplagt i sin 

kommunikation at fokusere på DR som organisation i stedet for at sætte licensen i 

fokus, som DR har gjort i sine seneste kampagner.  

18.0 KVALITETSKRITERIER 

I følgende afsnit vil redegøre for, hvordan vi som forskere har opfyldt kriterierne for en 

god undersøgelse. I alle undersøgelser er der således en række kvalitetskriterier, som 

skal opfyldes, før der er tale om en god undersøgelse. Disse kriterier varierer, efter 

hvilket videnskabsteoretisk paradigme man befinder sig inden for (Riessman 2008: 

185). I konstruktivismen er der en række forskellige kvalitetskriterier, der skal opfyldes 

for at sikre en god, kvalitativ undersøgelse (Justesen & Mik-Meyer 2010: 37). Et 

eksempel på en kontrast mellem kvalitetskriterier fra en konstruktivistisk undersøgelse 

og en positivistisk undersøgelse er, at det i en konstruktivistisk undersøgelse er mere 

interessant at forstå individer og gruppers meningsdannelse, end det er at verificere 
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fakta (Riessman 2008: 187). Vi har i problemstillingen forsøgt netop at forstå de unges 

forhold til licensen, hvorfor valget af den konstruktivistiske undersøgelse finder 

anvendelse.  

Riessman fokuserer på, om kriterierne ’overbevisende’, ’troværdig’ og 

’relevant/interessant’ er opfyldt i en god opgave (Justesen & Mik-Meyer 2010: 48). 

Studerende og forskere skal, ifølge Riessman, præsentere sin empiri, så den fremstår 

troværdig. Ligeledes skal de analytiske fortolkninger fremstå overbevisende (Riessman 

2008: 191). Kriteriet om, at et projekt skal bidrage med relevant viden, søger vi at opnå 

ved at belyse, hvordan den viden, vi producerer, er unik, samt hvordan den er relevant 

for DR. Derudover belyser vi også, hvordan debatten om licensens eksistensberettigelse 

også eksisterer i en europæisk kontekst og dermed er relevant uden for Danmarks 

grænser.  

Troværdigheden har vi forsøgt at opfylde ved at argumentere for vores metodiske valg 

og ved at have et solidt empirisk grundlag for vores konklusioner. Argumentationen for 

vores valg er desuden relateret til refleksivitetskriteriet, som Gergen og Gergen 

påpeger, er et vigtigt kvalitetskriterium for en konstruktivistisk undersøgelse (Gergen 

& Gergen 2000: 1027). Refleksivitet drejer sig om, hvorvidt éns refleksioner om 

eksempelvis metode og teorivalg synliggøres og lægges frem for læseren. 

Refleksivitetskriteriet indebærer også, at der reflekteres over éns egen positions 

betydning for undersøgelsen. Præmissen er, at man som forsker altid er positioneret på 

en bestemt måde i forhold til sin undersøgelseskontekst. Dette er et vilkår, som 

forskeren bør være bevidst omkring og reflektere over (Justesen & Mik-Meyer 2010: 

50). Vi reflekterer over vores position som forskere i afsnit 11.2. Vi påpeger, at vi som 

forskere selv er farvede af diskurser. Vi kan ikke stå uden for diskurserne og objektivt 

analysere de unges opfattelse af licensen. Desuden beskrives til- og fravalg af teori og 

metode samt muligheder og begrænsninger ved disse valg. Eksempelvis beskrives i 

afsnit 6.1 refleksioner om valg af fokusgruppe-interviews frem for enkeltinterviews, og 

i afsnit 8.0 beskrives vores valg af informanter samt hvilke muligheder og 

begrænsninger disse valg medfører.  

Kriteriet om polyfoni sætter fokus på, at så mange forskellige stemmer som muligt 

kommer til orde i undersøgelsen (Justesen & Mik-Meyer 2010: 50). I projektet 
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udarbejdes en diskursanalyse, hvorigennem vi søger at opfylde kriteriet om polyfoni. 

Dette gøres ved at vise de mange forskellige måder, licensen konstrueres på.  Licensen 

konstrueres ud fra egen vinding i individualismediskursen i afsnit 13.1, men samtidigt 

vises det, at den også konstrueres som et fællesskab i fællesskabsdiskursen i afsnit 13.2. 

Derudover opfyldes kriteriet om polyfoni ved, at det belyses, når der er politik inden for 

diskurserne. Politik er et begreb fra Laclau og Mouffe, som betegner, når betydningen i 

en diskurs ikke er fastlagt, og der derfor hersker flere betydninger (Jørgensen & 

Phillips 1999: 49). Et eksempel herpå er, når vi viser, hvordan informanternes 

konstruerer fællesskabet omkring licensen forskelligt fra hinanden.  Af nogle 

informanter bliver der konstrueret et positivt fællesskab, der sørger for, at der er noget 

for alle, mens det af andre konstrueres negativt som et tvungent fællesskab. Derved 

tydeliggøres politikken i diskursen. Diskursanalysen viser desuden også, at nogle af 

informanterne kommer med modsatrettede udtalelser. Marie konstruerer det som noget 

positivt, at man slipper for reklamer på DR, men samtidigt foreslår hun også, at man 

kan reklamefinansiere DR i stedet for at indkræve licens (Marie 24: Bilag B). 

Polyfonien opnår vi også ved at inddrage en bred informantgruppe blandt unge 

danskere i aldersintervallet 18-29 år. De udvalgte informanters aldre, faglige og sociale 

baggrund, samt hvorvidt de betaler, ikke betaler eller betaler modvilligt udfoldes i 

afsnit 8.0. Vi supplerer ligeledes med et interview med chefen for licens- og 

programservice i DR, Lotte Boas, samt udtalelser fra DR’s generalsekretær Maria 

Rørbye Rønn. Udtalelser om licensen fra den forhenværende kulturminister i 

programmet ’Detektor & Debatten’, inkluderes også. Dermed er både interne og 

eksterne interessenter inddraget i undersøgelsen, som bidrager til et mere nuanceret 

grundlag. Dette styrker samlet vores empiriske fundament, som projektets analyser og 

konklusioner er bygget op om.     

19.0 KONKLUSION 

Dette projekt har haft til formål at forstå, hvilke årsager der er til, at en stor andel af 

danske unge ikke ønsker at betale licens. Ydermere er det blevet diskuteret, hvorledes 

de unges opbakning kan genvindes. 
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Vi konkluderer, at DR’s omverden påvirker de unges holdning til licensen. DR befinder 

sig i dag i et samfund, der gennemgår store teknologiske udviklinger, der både påvirker 

DR samt det resterende moderne mediemarked. Her er tendenserne en stigende on-

demand-kultur, hvor unge i højere grad læser, ser og lader sig underholde, når de har 

tid og lyst. Ligeledes tilbyder DR også tv on-demand for at imødekomme andre online-

tjenester som YouTube, Netflix og HBO, der i takt med den enorme fremgang af 

smartphones og tablets har positioneret sig som en seriøs aftager af danskernes 

medieforbrug. Der er således i det moderne mediemarked mange alternativer til DR’s 

services, der derfor ikke længere har monopol på mediemarkedet.  

De unges konstruerer forskellige diskurser, som licensen får betydning i. De unge 

konstruerer en individualismediskurs, hvor licensen konstrueres ud fra egen vinding. 

De unge opfatter licensen som en ordning, der ikke kommer dem til gode, og mener, at 

det er kritisabelt, at man ikke selv kan bestemme, hvor meget man vil betale, og hvad 

man vil betale til. Dette sætter de unge i relation til det resterende mediemarked, som i 

højere grad opfylder disse krav. Derudover konstrueres der en fællesskabsdiskurs, 

kvalitetsdiskurs, frihedsdiskurs, tvangsdiskurs, magtdiskurs, økonomisk diskurs og en 

forandringsdiskurs, som licensen får betydning i, men betydningen er ikke fastlåst i alle 

diskurserne. De unge opfatter licensen som gammeldags og ønsker i fremtiden en 

betalingsmodel, som fremstår moderne, billigere og med større valgfrihed. Vi finder 

desuden, at de unge enten ikke ved eller har meget forskellige opfattelser af, hvad 

public service indebærer, og mange af dem kender dermed ikke grundlaget for, hvad 

det er, de betaler til. Derudover konstrueres der et socialt pres blandt de unge for ikke at 

betale licens, og det viser sig, at det opfattes som socialt acceptabelt ikke at betale.  

Det konkluderes desuden, at de unges manglende opbakning til licensen skyldes, at 

licensen ikke længere er i overensstemmelse med den kulturelle udvikling. Der tages 

udgangspunkt i et kulturelt branding-perspektiv, hvor grundtesen er, at brands skal 

følge med den kulturelle udvikling for ikke at miste deres relevans i forhold til 

forbrugerne. De unges konstruktion af licensen som forældet samt det sociale pres for 

ikke at betale indikerer, at de unge ikke opfatter licensen som relevant, og at den ikke 

har formået at følge med udviklingen i samfundet. Desuden indikerer det, at 

fællesskabsmyten, som DR fortæller om licensen ikke korresponderer med de unge, 
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som i højere grad konstruerer licensen ud fra egen personlig vinding. Det konkluderes 

derfor, at DR bør ændre myten, således at den er i overensstemmelse med den 

kulturelle udvikling, for at blive opfattet som relevant for de unge. Det bliver desuden 

vigtigt for DR at ændre sin myte for at afværge konstruktionen af et 

dobbeltgængerbrand, som internaliseres i de unges dagligdag som noget negativt. Det 

sociale pres for ikke at betale samt en konstruktion af et fællesskab om at være imod 

licensen viser, at der er identity value i at undgå licensen, som kan indikere, at det er 

blevet et dobbeltgængerbrand. Dette indikerer, at fællesskabsmyten om licensen ikke 

opfattes som relevant af de unge.  

At ændre myten om licensen vil kræve, at der leves op til den nye myte, der fortælles, 

hvilket kan nødvendiggøre organisatoriske ændringer. DR har dog ikke mulighed for 

selv at ændre licenssystemet på grund af sin politiske tilknytning. DR’s politiske 

bagland påvirker og begrænser DR’s muligheder for at kommunikere og handle på en 

måde, som imødekommer de unges forventninger og krav. DR har ikke mulighed for 

selvstændigt at udvikle en strategi, mission og vision, hvilket viser sig at have en 

indflydelse, da de unge ikke er enige i præmissen om, at deres licenspenge skal gå til at 

opfylde en mission om, at der skal være noget for alle. De vil betale for det, de vil se, 

og ikke mere end det. Desuden begrænser den politiske beslutning om, at der skal 

betales efter husstand, DR’s muligheder for at tage hensyn til de unge i forhold til 

betaling. Det lader dog ikke til, at de unge har indsigt i DR’s politiske bagland, hvorfor 

DR ofte står på mål for beslutninger, som de ikke selv har taget. Mere oplysning om 

beslutningsprocesserne bag DR vil kunne bidrage til en mere nuanceret forståelse af 

licensen og DR. Der skal opbygges legitimitet om licensen for at genvinde de unges 

opbakning og løse problemet med de mange sortseere blandt unge.  

Legitimitet omkring licensen kan opnås gennem følgende konkrete forslag. Der kan 

skabes en ny myte om licensen, som forklarer, hvorfor det er vigtigt at have public 

service, så de unge forstår, hvad de betaler til, og hvordan det gavner dem. Betalingen 

kan ændres, så der betales per person, eller indføres en ungdomsrabat med håbet om de 

unge ikke længe vil opfatte licensen som uretfærdig. I forbindelse med en ændring af 

licensen anbefales det desuden at ændre navnet, da de unge har mange negative 

associationer forbundet med licensen. For at følge med den kulturelle udvikling og 
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imødekomme de unges ønske om valgfrihed kan man indføre en abonnementsordning, 

hvor der betales efter forbrug. Dette vil ændre hele præmissen for public service.  

Licensens eksistens er truet, og DR står således over for en større fremtidig udfordring.  

Det er derfor sikkert, at der skal ske ændringer, hvis de unge på ny skal støtte op om at 

finansiere DR.   
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BILAG  

BILAG A - FOKUSGRUPPEINTERVIEW – LIDT AF HVERT 

Baggrundsinformation 

 Alexander, 24, betaler ikke licens, læser økonomisk markedsføring på CBS 

 Malthe, 27, betaler ikke licens, læser kommunikation på RUC 

 Lasse, 25, betaler modvilligt licens, læser cand.merc.(Hrm) human ressource 

management på CBS 

 Mette, 23, betaler modvilligt licens, læser kandidat i Business, Language and 

Culture på CBS 

 Maya, 23, betaler gerne licens, læser kandidat i journalistik og offentlig 

administration på RUC 

 Anna, 23, betaler gerne licens, læser idræt på KU 

 

Interview  

Interviewer:  Hej og velkommen. Vi er i gang med at skrive speciale om DR licens, og 

vil i den forbindelse finde ud af, hvad unges holdning til licens er. I en fokusgruppe er 

det meningen, at i skal styre diskussionen. Det skal altså være en diskussion mellem jer, 

og i må derfor meget gerne kommentere på hinandens udtalelser. I må meget gerne 

nævne jeres navne, hver gang i taler. Årsagen er, at vi skal skrive interviewet ned, og så 

bliver det lettere at finde ud af, hvem der siger hvad. I får udleveret et papir, hvor der 

står licens i midten, og så vil vi gerne have jer til at skrive de associationer, i får til 

licens ned.  Men før det, starter vi med en hurtig introduktion, hvor i gerne må fortælle 

hvad i hedder, hvor gamle i er, jeres uddannelsesmæssige baggrund og om i betaler 

licens. 

Alexander: Må man godt vælge et nyt navn hvis man vil? (alle griner) 

Alexander: Hvis det nu er det samme navn man har hele tiden og man bare gerne vil 

hedde noget andet. Du sagde det skulle være anonymt det herInterviewer: det er rigtigt, 

hvis man gerne vil have et dæknavn. Så må man gerne det. Men jeg skriver kun jeres 

fornavne ned. (alle griner) 

Interviewer: I får udleveret et papir hvor der står licens i midten, og så vil vi gerne have 

jer til at skrive de associationer i får til licens ned.  Men før det, starter vi med en hurtig 

introduktion hvor i gerne må fortælle hvad i hedder, hvor gamle i er, jeres 

uddannelsesmæssige baggrund og om i betaler licens” 

Interviewer: Hvis vi lige starter med en runde hvor i fortæller navn, jeres alder, hvad i 

laver til hverdag og om i betaler licens. Vi starter herovre, Anna. 

Anna:  jeg hedder Anna, jeg er 23 år gammel og så læser jeg Idræt på 3. År på 

Københavns Universitet, og jeg betaler licens, men jeg betaler det sammen med min 

roomie, så vi har angivet at vi er et par. 
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Interviewer: okay 

 

Malthe: Jeg hedder Malthe og jeg læser på RUC på øhm… 

 

Maya: 8..? (griner) 

 

Malthe: på 8. Semester (griner). På kommunikationskandidat og jeg bor sammen med 

tre af mine venner og der er ingen af os der betaler licens. 

 

Interviewer. hvor gammel er du? 

 

Malthe: 26 

 

Mette: Jeg hedder Mette, læser på CBS, Business and Development studies øh på 2. 

Semester og..på kandidaten.. og hvad var det mere jeg skulle sige 

 

Interviewer: om du betaler licens 

 

Mette: Nå nej, det gør jeg ikke  (alle griner) 

 

Maya: jeg hedder Maya, og jeg læser på RUC på 8. Semester og lige nu læser jeg 

politik og administration og så læser jeg også journalistik og jeg betaler licens..alene 

uden min room mate, hun betaler ikke.  

 

Lasse: Jeg hedder Lasse, jeg er 24 år, jeg læser en kandidat i human ressource 

management, skriver speciale lige nu på CBS også. Øhm.. jeg betaler… jeg ved faktisk 

ikke om jeg betaler licens  mere egentlig. Jeg er lige flyttet, og jeg ved ikke om det 

rykker med. Så.. men hvis det rykker med, så tror jeg stadig jeg gør. Eller min kæreste 

gør, vi bor sammen. Øhm.. ellers gør vi ikke. Jeg har i hvert fald ikke tilmeldt mig igen 

(griner let). Så jeg ved ikke om jeg gør.  

 

Alexander: Jeg hedder Alexander, jeg er 24 og læser Cand.merc. økonomisk 

markedsføring på CBS og jeg betaler ikke licens og har aldrig gjort det (griner let) 

 

Interviewer: så vil jeg høre, hvor meget bruger i Drs services? Både radio og TV. Hvis 

du starter Anna. 

 

Anna: hver dag 

 

Interviewer: hvad for nogle ting bruger du? 

 

Anna: jeg bruger, jeg hører radio hver morgen og jeg ser fjernsyn.. det er de eneste TV 

kanaler jeg har, og så bruger jeg deres… for jeg gider ikke betale for de andre TV 

kanaler, det er en ekstra udgift udover licens for mig og.. så bruger jeg Drs hjemmeside 
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til at se de programmer jeg måske gerne vil se som jeg ikke har nået at se i fjernsynet, 

hvis det ikke passer tidsmæssigt. 

 

Interviewer: okay 

 

Anna: så jeg bruger det ret meget. Jeg bruger det stort set hver dag.  

 

Interviewer: hvor meget bruger i andre det? 

 

Malthe: jeg bruger det nærmest…. Altså, jeg hører aldrig rigtig radio, kun når jeg er 

hjemme hos Maya for eksempel som er min kæreste, så hører jeg radio der. Men 

hjemme hos os… jeg ved ikke engang om vi har en radio faktisk. Øhm.. jeg ved ikke 

om nogle af de andre har en radio (griner) 

 

Alexander: du kan også høre radio på computeren 

 

Malthe: ja, ja, det er rigtig nok, men det bruger jeg heller aldrig 

 

Lasse: du kan også høre det på din telefon.. hvis du har prøvet det-- 

 

Malthe: tja det har jeg sikkert.. men igen, jeg hører aldrig radio. Øhm og jeg ser DR øh 

egentlig fordi vi har det. Men vi har en masse andre kanaler som vi primært ser 

 

Interviewer: okay. Hvis du ser en DR kanal, hvad for en ser du så? 

 

Malthe: det er nok DR3 primært 

 

Mette: jeg har.. nå ja, Mette, jeg bruger P3 næsten hver dag, appen. Og Drs kanaler 

bruger jeg næsten aldrig.. det er kun DR3 på mit TV nu. Jeg ser næsten aldrig 

nogensinde TV generelt. 

 

Maya: øh Maya.. jeg hører ret meget radio sådan også fordi min roommate bare tænder 

den, og så kører den bare sådan i køkkenet. Øh.. TV er meget forskelligt vil jeg sige. Nu 

har jeg også.. nu er jeg tvunget til at betale for den store TV pakke, så jeg har ret mange 

kanaler i forvejen så TV det er sådan lidt målrettet hvis der er noget, for eksempel har 

jeg set mange af de der dokumania som de har på DR2, eller de der programmer på 

DR3, men det ser jeg også bare nogle gange på nettet. Men jeg bruger ikke nyhedssitet 

specielt meget mere faktisk. 

 

Interviewer: men du har gjort en gang eller hvad? 

 

Maya: jeg har gjort engang. 

 

Lasse: øh Lasse. Jeg hører radio en gang imellem øhm.. og så ser jeg meget sjældent 

Drs kanaler. Det hænder at jeg lige falder over noget på DR3 typisk.. og hvis der er 
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slutrunde til fodbold for eksempel, så plejer DR også at sende kampene, så der ser jeg 

en del der.  

 

Interviewer: hvis det er radio er det så P3 eller..? 

 

Lasse: ja 

 

Alexander: Alexander, jeg bruger meget sjældent Drs tjenester. Når jeg bruger det så er 

det hvis der er nogle specifikke enkelte ting som jeg gerne vil se som for eksempel VM 
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i fodbold hvis det er DR der har rettighederne. Eller X factor, som jeg følger med i. (alle 

griner) 

 

Alexander: ellers.. på DR3 er der nogle gange noget snowboard som jeg også følger 

med i.. 

 

Lasse: det gør jeg også 

 

Alexander: men det er også forbeholdt til de enkelte events og jeg bruger ikke deres 

hjemmeside.. jo, hvis jeg ikke har set x factor om fredagen (griner let). Og jeg bruger 

heller ikke radio nej. 

 

Interviewer: okay, foran jer ligger der et papir hvor der står licens i midten. Nu kunne 

jeg godt tænke mig at i laver en brainstorm hvor i skriver alle de associationer ned som i 

får til ordet licens. 

 

(informanterne skriver ned) 

 

Interviewer: er i ved at være der? 

 

Alexander: ja. 

 

Interviewer: Lasse, nævn en ting som du har skrevet på din brainstorm 

 

Lasse, Jeg har skrevet at det burde være frivilligt. Så man selv kunne tilvælge Drs 

kanaler, ligesom man gør med alle mulige andre TV kanaler. Så det ikke er noget man 

skulle være tvunget til, men hvor man kunne vælge om det er noget man vil bruge.  

 

Alexander: jeg er enig, Alexander. Jeg har også skrevet at det er en tvang som jeg synes 

er umoderne. Øhm.. så har jeg skrevet at jeg synes det er dyrt. Hvis det var billigere så 

kunne jeg måske overveje det. Men jeg synes det er meget meget dyrt.  

 

Lasse: hvad koster det egentlig? 

 

Anna: 209, 33 kr. 

 

Interviewer: så 2500 kr. om året. 

 

Alexander: det er alt alt for meget synes jeg 

 

Maya: føler du have det tvang nu.. Maya, føler du tvang nu hvor du rent faktisk kan 

slippe for at betale? (kigger på Alexander). Du betaler jo ikke nu. 

 

Mette: men til gengæld, Mette, så bliver du straffet hvis du ikke betaler. 

 

Maya: hvordan bliver du straffet? 
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Mette: hvis du nægter at betale, så skal du betale så langt tilbage som du ikke har gjort 

det. 

 

Alexander, Alexander, det mener jeg ikke man skal men. 

 

Mette: jo det er der flere af mine venner der er blevet tvunget til. 

 

Alexander: er der det? Det kan de bare sige nej til.  

 

Mette: så får man rykkergebyrer 

 

Alexander: det skal man bare gøre altså. 

 

(alle griner) 

 

Interviewer: så hvis det var billigere ville du gerne betale eller hvad? (kigger på 

Alexander) 

 

Alexander: det ved jeg ikke. Men så ville jeg måske mere overveje det. Jeg synes det er 

rigtig meget at betale hver måned. Øhm oveni i ens anden TV pakke som man har 

meget mere brug for. Jeg har meget mere brug for sportskanaler osv. end DR. Nu bruger 

jeg faktisk tilfældigvis en gang imellem Drs program.  Men det er ikke noget jeg ikke 

kunne være foruden hvis jeg ikke havde det. Jeg synes DR skal være noget man kan 

vælge, og noget man kan fravælge.  

 

Lasse: øhm.. Lasse, jeg synes også i den forbindelse at udbuddet er rimeligt dårligt.. 

altså på Drs kanaler. Hvis det nu var nogle penge hvor du rent faktisk fik noget for det 

så ville det være mere villig til at betale, men det koster alligevel det samme som hvad 

en lille pakke fra yousee, så hvis det skal være den store er det nok en 600 kr., men man 

betaler jo ikke for noget. Faktisk som ung.. jeg hører fra flere benekendte som ikke 

bruger DR til noget som helst.  

 

Mette: hvad skulle der til for at du ville betale? 

 

Lasse: hvis det nu var nogle relevante programmer for mig. Øhm hvor der synes jeg 

egentlig.. DR3 er egentlig et godt forsøg på at lave noget der er lidt mere 

ungdommeligt, men i hvert fald de klassiske kanaler DR1, DR2 og hvad de ellers 

hedder, kultur og sådan noget..  hvis der nu rent faktisk kunne komme noget hvor jeg 

tænkte ”det vil jeg rent faktisk gerne betale for”. Man betaler jo i forvejen for at se sport 

og de film man nu gerne vil se.. men det får jeg bare ikke rigtig hos DR synes jeg, hvor 

der er det mere sådan Søren Ryge og Hammerslag altså.. 

 

(alle griner lidt) 

 

Lasse: det er ikke lige noget som tager min tid.  

 

Alexander: øm jeg synes de har gjort et okay forsøg med DR3 de prøver lidt at ramme 

den lidt yngre målgruppe. Jeg ved ikke om jeg synes der er nok relevant for unge, men 
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der er noget X games, nogle ungdomsprogrammer og sådan noget. Jeg synes.. de gør i 

hvert fald forsøget.  Føler jeg. Også med VM fodbold som de også har rettighederne til, 

der synes jeg de har gjort en smule for at ramme den lidt yngre målgruppe 

 

Lasse: og så igen, Lasse, jeg vil så også sige at det er dyrt at betale 2500 kr. om ret for 

at se DR3 og så et par fodboldkampe.  

 

Maya: Jeg tænkte bare på om at i har tænkt over at man rent faktisk også slipper for 

reklamerne på DR? Det kan godt være at en lille TV pakke koster det samme, men i den 

lille TV pakke får du måske TV3 og kanal 5 udover Drs kanaler. Og der er jo i forvejen 

reklamer på. Så jeg tænker bare at det ville blive rigtig dyrt hvis det var valgfrit at 

betale. Så dem der skulle betale, skulle betale endnu mere og så til sidst ville man jo 

ikke kunne have DR 

 

Mette: men det er jo så, undskyld Mette, det er jo så dit eget valg. Hvis det er du vil 

have adgang til kanalerne. Jeg tænker bare, hvorfor laver de ikke noget brugerbetaling? 

Så hvis du gerne vil have adgang til deres hjemmeside, gerne vil kunne se nogle af deres 

dokumentarer eller hvad det nu er, gerne vil se DR3, DRK eller hvad det nu er der har 

din interesse, så kunne du købe til… så kan det godt være at det bliver dyrere per kanal 

du så får, men så i det mindste ville du kunne selecte hvad det er du nu gerne vil have. I 

stedet for at du er tvunget til at skulle have alle sammen og betale 2500 kr. om året. Det 

er mange penge for en studerende, hvilket bringer mig til næste punkt 

 

Interviewer: ja 

 

Mette: pensionister får rabat. Det er jo fuldkommen hul i hoved, vi lever på SU og skal 

have et studiejob og forresten SU’en skal jo gå til alle vores omkostninger, hvilket er 

umuligt 

 

(Lasse og Alexander griner) 

 

Mette. og så skal du betale 200 og hvad 9 kr.. for mig er det umuligt for jeg ejer min 

egen lejlighed og betaler 7500 kr., jo det er mit eget valg men det er også en investering. 

Men igen, pensionister skal have rabat, hvorfor skal studerende ikke have rabat? 

 

Maya: jeg har faktisk også skrevet på min at jeg synes det er en ulige skat. Netop fordi 

at de svage ligesom bliver ramt hårdest når man har en fast pris. Det er klassisk 

økonomisk tankegang i forhold til skatter. Altså når man har en ikke-reguleret, i forhold 

til procenter, skat, så går det udover de svageste i samfundet. Det er selvfølgelig igen, 

man kan jo undgå at betale licens… 

 

Lasse: enig 

 

Maya: men jeg er i hvert fald meget enig i dem der siger man burde betale det over 

skatten. Og så skal man måske gøre det i virkeligheden som en slags kirkeskat, som 

man så godt nok betaler fra starten af men så kan melde fra. Men stadig også kunne 
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melde fra for det er jo ikke alle.. der er selvfølgelig nogle få mennesker som ikke har en 

telefon, en smartphone, en computer eller TV men.. 

 

Lasse: øhm Lasse, i den her forbindelse.. det ville nok blive ret besværligt hvis man 

skulle gøre det som en skat, for det kræver ligesom som du sagde Mette, at man skulle 

lave noget brugeradgang så man skulle betale for det. Det ville give ret god mening. Når 

vi så også snakker om smartphones osv. hvor.. jeg ved ikke helt hvad licensen går til i 

mit internetforbrug.. 

 

Interviewer: nej 

 

Lasse: så vidt jeg har forstået så er det kun fordi at jeg har adgang til at høre radio eller 

TV, men hvis jeg nu bevidst valgte at bruge mit internet til alt muligt andet end Drs 

services så er det da mærkeligt at betale for at gå på internettet når jeg ligesom betaler 

for det ved siden af, både i mit telefonabonnement og mit Wifi derhjemme jo. Så jeg 

kan ikke lige se koblingen til DR, som jo er staten, skal have penge for at jeg går på 

nettet når jeg i forvejen betaler for det 

 

Malthe: nej 

 

Alexander: jeg synes det er lidt det samme jeg skulle sige. Jeg synes det er håbløst at 

man skal betale bare fordi man har muligheden for at bruge en ydelse. Øhm jeg ved ikke 

hvordan man ellers kunne gøre det i forhold til det, udover at man kunne lave den 

løsning som Lasse og jeg snakkede om med at øhm.. at man simpelthen kunne framelde 

sig eller tilmelde sig det. Det kommer lige an på hvordan man vælger at gøre det ik, 

men man kunne nok få nogle flere til at betale hvis man skulle framelde sig det. Men 

det er umiddelbart den eneste løsning at se på det problem fordi jeg synes det er.. det 

virker fuldstændigt håbløst at man skal betale for noget bare fordi man har muligheden 

for at gøre noget. Altså så skulle man drage paralleller til alle andre mulige ting i 

samfundet som ikke kører på samme måde. Så jeg synes det er en umoderne måde at 

gøre det på. 

 

Mette: Mette, nå nej ja det eneste er det Maya siger med skatten. Du nævnte noget med 

at man ikke kunne betale det over skatten for så ville det gå til skat og så ville man ikke 

vide hvor pengene blev distribueret henne ikke?  (kigger på Maya). Så det er fordi DR 

gerne vil rettighederne til alle pengene, hvilket giver ret god mening på grund af deres 

underskud osv. osv. lort. 

 

Interviewer: der er også spørgsmålet om politisk uafhængighed når det er over skatten 

 

Mette: ja men så kan vi også diskutere kirken og staten. Det skulle også være 

uafhængigt. Det er en anden ting.. det der irriterer mig er hvis de har trukket det over 

skatten.. altså jeg nægter at betale for jeg synes det er et åndssvagt system de har gang 

i.. altså.. jeg synes.. det giver ikke nogen mening, og den måde de anmasser sig på med 
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at ringe på folks døre, eller ringe folk op, eller stå med de der sendere og se om der er 

noget signal osv. jeg synes det er ubehageligt.. 

 

Lasse: hahaha gør de det? 

 

Mette: jeg kan slet ikke se hvordan det er… 

 

(Lasse, Malthe og Alexander griner) 

 

Malthe: det er altså en joke, Malthe, det tror jeg altså er en joke Mette 

 

Mette: nå (alle griner) 

 

Mette: never mind, alle de penge de bruger på de administrative ting med at sende folk 

ud og sende rykkergebyrer og bare generelt sende de der lorte breve ud som man bare 

kan smide ud øhm.. synes jeg er fuldstændigt hul i hovedet og derudover så budgetterer 

eurovision og så overgår det, og så skal man betale dine licens penge (kigger på maya) 

for at betale for det underskud.  

 

(Alexander og Lasse griner stille på grund af Mettes aggressive toneleje) 

 

Mette: Derudover, den eneste grund til at de ikke vil gøre det med skatten er fordi de 

ikke kan få distribueret hvor det nu er de vil have dem hen.. men det er jo fordi der ikke 

er opfundet noget system for det. 

 

Interviewer: nej 

 

Mette: Hvis de nu satte, nå men så satte al administrationen fra, alt det de sender ud det 

med licensmanden osv.. sætter dem til, eller hyrer nogle nye mennesker til at finde ud af 

et nyt system  hvor de så kunne blive trukket over skatten, så ville der for det første 

være mange flere mennesker der ville betale over skatten uden at vide det.. og 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 120 

derudover ville du være tvunget til at betale, så de slipper for alle det der administrative 

pis og så har de et system som fungerer.  

 

Alexander: altså.. sådan noget med at betale uden at vide det, Alexander, det tror jeg 

heller ikke er… 

 

Mette: men du ligger ikke mærke til det på samme måde 

 

Alexander: er en særlig god løsning.. det ved jeg godt, men det er jo fordi at…men folk 

ville jo stadig finde ud af at det blev ændret til det system.. de ville vide det.. 

 

Mette: det er heller ikke fordi folk ikke skal vide det, men de ville ikke lægge mærke til 

det fordi.. du siger 

 

Alexander: Nej nej det kommer over skatten, selvfølgelig 

 

Mette: i stedet for at det bare er et girokort der kommer ind ad døren. For eksempel.. 

altså du ville.. jeg ville være mere villig til at betale det fordi så er det en del af systemet 

og så giver det mening fordi at så er det ikke en hazzle med hvad de kan finde ud af.. 

 

Alexander: jeg er enig til en vis grad men for eksempel hvis du sammenligner med 

kirkeskatten som du automatisk betaler til men som du kan framelde dig, den tænker du 

ikke over, den har du ikke.. 

 

Mette: men det ville være det samme hvis vi var vokset op med det.. 

 

Alexander: ja præcis, hvis vi havde haft det fra start af. Nu har vi det her som hvor der 

er noget der skal ændres. Så tror jeg at der kunne komme mere modstand mod sådan 

noget 

 

Mette: men tænk på… 

 

Alexander:.. Det er ikke noget folk er vokset op med. 

 

Mette: men kirkeskat, det betaler du kun hvis du er medlem af den danske folkekirke.. 

så der framelder du per automatik om du vil eller ej. Derudover så når du bliver døbt 

eller hvad du nu er.. jeg blev døbt som 6-årig.. men jeg er ikke vokset op med det på 

samme måde som nogle andre måske er og som måske først bliver døbt når de er ældre. 
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Det er også underordnet, min pointe er bare at hvis du betaler det over skatten så er det 

noget andet end at du faktisk skal gå ind på din netbank og betale til DR. Altså.. 

 

Alexander: jeg er enig 

 

Mette. Administrativt 

 

Alexander: jeg er fuldstændig enig. Jeg er enig, men jeg siger bare at det kan også være 

et problem.. fordi at det er noget der skal ændres, og det er folk generelt ikke særligt 

glade for. Øhm… men jeg er enig med dig. 

 

Maya: Maya, altså jeg tænker også sådan ”ja skat ville være smart”, men man kan også 

sige at skat jo netop har alle mulige andre effekter på samfundsøkonomien så.. jeg kan 

også godt forstå at politikerne ikke tør at gøre det. Og man kan sige at hvis det er 

studenterne får rabat så er det jo bare penge de mister. De får dem jo ikke rigtig ind på 

nogen anden måde. Man kan sige, det er jo lidt.. der er ikke rigtig nogle af løsningerne 

der som sådan er bedre selvom den løsning der er nu heller ikke er særlig holdbar. 

 

Mette: Mette, nu tænker jeg lige på os tre der ikke betaler (kigger på Alexander og 

Malthe).. 

 

Maya: men spørgsmålet er om folk der ikke betaler nu ville betale hvis det blev sat ned. 

 

Mette: jeg tror måske jeg ville betale for så ville jeg kunne se en bedre mening. Altså 

lige nu synes jeg bare.. for mig er det en principsag lige nu.. 

 

Maya: mm 

 

Mette: altså jeg gør det ikke før at jeg bliver fanget med bukserne nede med min iphone 

og alt muligt andet (griner let) 

 

(alle griner let) 

 

Mette: altså jeg er et ærligt menneske og går ind og.. 

 

Malthe: okay Malthe, så vil jeg gerne lige sige noget. Øhm hvad hedder det, jeg synes 

nemlig også.. jeg har det der med at jeg ville egentlig også godt betale for det, men fordi 

vi bor fire mennesker skal jeg betale fire gange så meget, eller i hvert fald det dobbelte 
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af hvad i andre betaler hvis i bor to, eller hvis man bor alene som dig (kigger på 

interviewer), så skal man betale fire gange så meget fordi man betaler per person. Øhm.. 

 

Maya: det gør jeg da også.  

 

Malthe: Hvad? 

 

Maya: det gør jeg da også. 

 

Malthe: ja, jeg synes også det er mærkeligt. Man betaler jo aldrig nogensinde hvis du 

skal betale lys per person er bor der. Det er da en mærkelig måde at gøre det på synes 

jeg 

 

Maya: mmm det er det også. 

 

Malthe: altså enten får du TV i din husstand…altså.. grunden til at vi ikke gør det er at 

hvis vi betaler.. hvis vi skulle betale ¼ kan man sige for at være fire ikke, så ville det 

være fint nok. Men øhm.. altså vi skal betale 1000 kr. om måneden. Det lyder jo helt 

vildt for at kunne se DR eller gå ind på DR.dk eller sådan noget ikke. Ja bare have 

adgang til det ikke. Det synes jeg er.. jeg synes egentlig.. jeg vil gerne betale det 

egentlig for jeg synes konceptet er meget fint.. øhm..men jeg synes det er helt vildt dyrt 

at skulle betale så meget når man bor fire sammen som har ét fjernsyn som vi bruger. 

 

Interviewer: hvad er det der er i konceptet som er godt? Som du ellers gerne vil støtte? 

 

Malthe: på en måde kan jeg godt lide det der med koncept med at vi har… altså.. staten 

er inde over og sådan.. regulerer forskellige private sektor..og alle sådan nogle ting. Jeg 

kan egentlig meget godt lide det der med at det ikke er privatiseret det hele. At det ikke 

er…(hoster).. at vi ikke er tvunget til at se reklamer. Jeg synes også som en af jer 

nævnte, egentlig at de gør faktisk en ret god indsats. Det der med at de prøver at ramme 

en bredere målgruppe med DR3 for eksempel, og med X games.. nu har de lige lavet et 

samarbejde med Vice. Jeg synes egentlig de gør en meget god indsats. Øhm.. men.. jeg 

synes bare det er for dyrt. Altså, jeg kan ikke forstå hvordan det ikke kan køre rundt 

billigere. Altså, jeg ved godt der ikke er reklameindtægt og sådan noget men…jeg synes 

stadig det er.. (laver grimasse) 

(alle griner let) 

 

Malthe: jeg synes stadig et er at det er helt vildt mange penge at skulle betale. Og så 

igen, især fordi vi bor fire. Altså det kan jeg slet ikke forstå. Jeg kan egentlig meget 

godt lide konceptet men i praksis synes jeg ikke det fungerer. 

 

Anna: øhm øhm Anna (prøver forsigtigt at få et ord indført) jeg er enig. Der er også en 

grund til at mig og min roomie vi har været inde på nettet og skrive under på at vi er et 

par (griner). Øh fordi jeg vil gerne betale. Og jeg har også betalt alene selvom jeg boede 

med en roomie, men så ville min roomie også gerne betale nu, og så besluttede vi os for 
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at gøre det sammen fordi vi synes det er for dyrt at betale 400 kr. om måneden for ét 

fjernsyn og én internetforbindelse og sådan noget. 

 

Malthe: ja 

 

Anna: men jeg kan egentlig, ligesom Malthe, ret gode lide konceptet og det er også 

derfor at jeg med glæde gerne vil betale. Jeg synes det er dyrt og jeg synes det er en 

dårlig løsning de har lige nu men.. jeg føler at når jeg bruger deres tjenester, og egentlig 

synes det er et godt koncept, så er jeg også nødt til at betale når det ikke er anderledes.. 

fordi jeg benytter det så meget som jeg gør. 

 

Malthe: ja 

 

Anna: øhm.. og så… jeg ville da ønske de kunne finde på noget andet (griner let), en 

anden måde at gøre det på og at de kunne gøre det billigere for mig og sådan nogle ting. 

Men jeg synes det er godt vi har nogle kanaler der også giver mulighed for folk der 

måske ikke har brug for en stor TV pakke og sådan nogle ting. Jeg ved godt at man også 

betaler for det via licens (kigger på maya)… jeg synes det er en god ting at vi har nogle 

kanaler som prøver at have nogle forskellige udbud af øh programmer og jeg synes 

genetlig at det rammer fint bredt til mig i min målgruppe. Og jeg er faktisk.. jeg synes 

det  er rigtig fedt at kunne gå på DR2 og se en dokumentar om 2. Verdenskrig eller et 

eller andet 

 

Maya: mm 

 

Anna: det synes jeg er rigtig givende for samfundet.. at der er nogle forskellige kanaler. 

 

Interviewer: så læringselementet i det..? 

 

Anna: ja læringselementet, Det synes jeg faktisk er rigtig fint. Jeg kan godt se at der er 

nogle programmer der ikke giver lige så meget mening som ’Hammerslag’, så kunne 

man også gå på TV3 og se et eller andet ’det dyreste hus i København’ eller sådan noget 
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ikke, men jeg synes der er nogle af programmer som giver mening, og som de andre 

kanaler ikke udbyder. 

 

Interviewer: okay. Mette du har hånden oppe? 

 

Mette: (kigger på Anna) ja øhm det du siger med at det er meget godt at de tilbyder 

noget som er billigere til folk som ikke har så mange penge. Det er jo.. det er jo ukorrekt 

i princippet (Alexander griner let) 

 

Mette: det koster jo 209 kr. eller whatever. Det kan du få en lille TV pakke for.. 

 

Maya: Maya… 

 

Anna: ja men, ja men så kan du ikke få.. så hvis du så siger at du ikke har DR, du kun 

vil have en lille TV pakke 

 

Mette: DR er jo i forvejen med i den lille TV pakke 

 

Anna: ja ja men lad os sige at du afskaffer DR fordi du ikke synes at du vil betale til det 

og der skal blive en betalingsting og folk vælger det fra, så får du ikke de samme 

programmer. Så har dy TV2, TV3 og et eller andet og så kan du se paradise og du kan 

se et eller andet, og så er det der. Altså..så får du ikke de der kulturprogrammer og den 

læring du får fra DR 

 

(Alexander, Lasse og Mette griner let af Annas kommentar) 

 

Anna: Så får du ikke andre programmer for samme pris 

 

Maya: Maya, jeg vil altså også sige, altså den lille TV pakke, der skriver de jo ”ja ja vi 

har alle Drs kanaler med”. Men det har de jo ikke. De lukker jo bare op for signalet 

altså.. det er jo lidt et scam et eller andet sted. I virkeligheden så får man jo, som Anna 

siger, tre kanaler for de 200 et eller andet kroner, for man betaler jo ikke for DR. 

Yousee betaler jo ikke for DR kanalerne altså.. det er jo en nem måde for dem at få det 

til at se ud som om du får en helt vildt mange kanaler uden du reelt gør det. Så DR er jo 

den billigste løsning. 

 

Malthe: det havde jeg faktisk ikke tænkt over. Det er jo faktisk rigtigt 

 

Lasse: du er blevet snydt Malthe 

 

(alle griner) 

 

Maya: jeg betaler, jeg betaler.. lige nu betaler jeg 200 kr. om måneden til licens og så 

betaler jeg 200 kr. om måneden til TV pakke fordi jeg er tvunget til at have den store 
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TV pakke.. Så mig og min roomie betaler .. så det koster selvfølgelig også.. min roomie 

betaler selvfølgelig også sin del af de 400 kr. som den der TV pakke koster 

 

Lasse: mm 

 

Maya: men jeg synes stadigvæk også at det er meget at jeg bruger 400 kr. om måneden.. 

fordi jeg kan se fjernsyn. Og det er jeg tvunget til i gåseøjne. Selvfølgelig licens er ikke 

ligeså tvunget. Men igen, så synes jeg godt nok det er mange penge i forhold til hvor 

meget jeg bruger det. Så ville jeg hellere også have en større valgfrihed. Men det har jo 

så også noget at gøre med det andet kan man sige.. 

 

Alexander: Alexander. Altså for mig er det, det er ikke kun det med at det er dyrt. Det er 

faktisk mest pligten. Det at jeg er tvunget til at betale for noget som jeg ikke har valgt 

og som jeg ikke nødvendigvis har behov for, som jeg synes er det største problem for 

mig. Så hvis man fjernede pligten og beholdte prisen, så tror jeg at der ville være større 

chance for at jeg ville betale.. end hvis de kræver det fra mig nu. Og jeg tror måske ikke 

at der generelt i samfundet ville være færre tilmeldte hvis man fjernede pligten.. 

 

Interviewer: nå..? 

 

Alexander: ..uden at vide det. Øhm og det andet element er at jeg synes generelt på… 

lidt i forlængelse af TV markedet, så synes jeg man burde overveje den der løsning med 

bland selv kanaler som også er på vej. Men det synes jeg er den eneste rigtige måde at 

gøre i et moderne samfund hvor du an udvælge hvad du har behov for, hvad du vil 

bruge, så du ikke betaler for ting som du egentlig ikke bruger. Igen det der med, altså 

hvem bruger TV2 Charlie eller .. en masse andre kanaler ikke, som man højere grad kan 

skræddersy sin TV pakke i forhold til det man har behov for og det man egentlig bruger. 

Det ligger sig også lidt op ad det Mette snakked om, med at DR i højere grad skulle 

udbyde enkelte dele af deres tjenester. Øhm men det synes jeg så generelt skulle være 

på TV markedet, hvor DR så kunne være en del af det.  

 

(Lasse har hånden oppe) 

 

Interviewer: Lasse? 

 

Lasse. ja jeg øhm. Jeg føler mig helt sikker på at hvis man gjorde det frivilligt ville der 

være meget færre der ville betale. Øhm.. det kan godt være at så er der ikke det der 

tvangselement, og det kan jeg også godt følge dig i (kigger på Alexander) men.. hvis det 

var frivilligt tror jeg der ville være for mange, mig selv inklusiv, der ville tænke Nå ja 
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altså … hvis man selv må bestemme så gør man det selvfølgelig ikke. Hvem gider 

smide 2500 kr. væk om året.. 

 

Alexander: men det er jo frivilligt. 

 

Lasse: ja, men det er det jo så ikke vel 

 

Mette: frivillig tvang 

 

Alexander: 

 

Lasse:  ja, frivillig tvang, det kan du kalde det. 

 

Lasse: lige nu er det jo.. hvis man ikke tilmelder sig osv. Men.. der er jo en regel om at 

man skal betale det. Jeg ved ikke.. nu er der ikke nogen lov der siger man skal, men der 

er jo en eller anden form for regel der siger du skal… så.. det er jo ikke frivilligt. 

 

Interviewer: ville i fravælge.., hvis i kunne vælge at sige ”DR findes ikke mere, nu er 

DR lukket ned”. ville i have det for at licensen så forsvandt? 

 

Lasse. hvis jeg må svare igen Lasse, jeg vil hellere sige at så skulle man selv kunne 

tilvælge det som en pakke. Der er ikke en grund til nødvendigvis at nedlægge det, for 

jeg tror der er en del der bruger det.. øhm.. men dem som så ikke bruger skulle have 

muligheden for at afbestille. det kunne også være noget med at man sagde at man så 

kunne tilkøbe en eller to kanaler, igen noget bland selv agtigt halløj, så man siger ”jeg 

vil gerne have DR1 og DR3, DR2 er jeg egentlig lidt ligeglad med” så kunne man få 

det. 

 

Anna: så du ville gøre det til en betalingskanal, ligesom Tv2 og TV3 og sådan noget? 

 

Lasse: fuldstændigt, lige præcis 

 

Mette: altså det er ikke.. min pointe har ikke haft noget at gøre med at man enten skal 

fravælge eller afskaffe DR eller ej, altså.. der er jo mange der bruger, mine forældre 

også inkluderet og mig selv.. så det har ikke noget med det at gøre enten eller.. det er 
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bare mere måden det hele er opbygget på. Øhm og hvad var det du nævnte Lasse før? 

Arg.. (kigger på Lasse) 

 

Lasse: om hvad? 

 

Mette: du nævnte en masse ting. Det kan være det kommer op bagefter. 

 

Interviewer: men hvad med hele konceptet, nu snakker i meget om at man kan blande 

selv, selv vælge hvad man har lyst til at se, hvad med konceptet i public service? 

Hvordan har i det med at der er en public service kanal? 

 

Lasse: uden at have det store kenskab til det, synes jeg at der er forældet.. 

 

Interviewer: ja, hvorfor? 

 

Lasse: så vidt jeg ved så tror jeg .. øhm.. at grunden til at man havde det i starten var at 

hvis der blev krig så skulle man kunne tænde for en kanal. Hver gang luftsirenerne gik 

så skulle man høre P4 eller sådan noget og så ville de fortælle hvad der skete. Øhm jeg 

føler mig overbevist om at hvos jeg lige hurtigt Google søgning så ville jeg nok komme 

frem til hvad der var sket, inden jeg nåede at tænde for radioen. Øhm.. så jeg synes det 

er gammeldags det der med at man… er nødt til at have sådan en public service kanal. 

Det er gammeldags synes jeg. 

 

Alexander: Alexander, jeg er enig med Lasse. Altså der er så mange andre mobile 

platforme og uligheder for at tilgå samfundets nyheder. Øhm.. og desuden.. så synes jeg 

aldrig det ender med andet end at folk synes de misbruger deres public service krav. Jeg 

synes altid der er snak om at de er røde eller de er blå. Jeg synes det giver problemer. 

Også fordi det er enormt svært at være fuldkommen objektiv. Og så sammenlagt med at 

det simpelthen er blevet så nemt at tilgå de her informationer så synes jeg ikke rigtigt 

der er behov for public service på den måde.  

 

Maya: øh Maya, øh hvad hedder det nu. (kigger på Alexander og Lasse) Hvad vil i så 

gøre den dag hvor alle andre netsider har fået betalingsmur og der kun er Drs 

netnyheder tilbage. Så bliver i nødt til at gå ind på Drs side og Google det. Altså… 

(Lasse og Alexander griner)  

 

Mette: det kommer jo ikke til at ske på noget tidspunkt 

 

Lasse: altså.. undskyld Lasse 

 

Maya: altså Politiken har i hvert fald fået en meget sort væg på sig ikke, og 

MetroExpress der skal man også tilmelde sig et eller andet med sin mail.. altså. Jo 

selvfølgelig kunne man måske se et eller andet på facebook eller et eller andet, men jeg 

synes bare at det gode ved DR er nemlig at man slipper for reklamer og man har et valg 

om, om man vil se reklamer eller ej. Hvor man ikke bliver bombarderet hele tiden men 
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man rent faktisk også på nettet kan slippe for det. Og jeg ved godt der er noget der 

hedder Ad Blocks men altså.. 

 

Mette: okay. Men så derudover…for det første, nu ser jeg ikke så meget DR TV men 

når jeg gør det, jo jeg sætter også pris på at der ikke er nogle reklamer osv. Men der er 

jo en grund til at jeg ikke ser særlig meget DR TV fordi der er mange programmer som 

ikke appellerer til mig. Hvis der nu er et TV program som jeg helt vildt gerne vil se, for 

eksempel Xfactor eller whatever og så er der reklamer i, så ville jeg jo overleve med 

det, for det er det program jeg gerne vil se. Men jeg ser jo ikke DR bare fordi der ikke er 

nogle reklamer. 

 

Malthe: mmm, nej det er jeg enig i, Malthe. Der er jo også… alle har spotify, sludder 

Netflix og hvad hedder det HBO osv. Jeg tror også… det er irriterende  det der med 

reklamer, men hvis man vil se en film, så ser man bare den film fordi altså.. alle kan se 

alle film.. man sidder ikke og venter på der kommer en god film fredag på nogen måde. 

For man kan se alle film altid.  Det gør jeg i hvert fald. 

 

Lasse: så også det du sagde Maya, hvad så med den dag hvor alt er blokeret. Der er så 

det med at fordi jeg føler jeg kan leve med at der er en masse reklamer ude i siden så får 

jeg så lov til at se det alligevel. Selvfølgelig er der flere og flere der får betaling men det 

er bare indtil de finder ud af at der ikke er nok der vil betale for det, og så kommer de 

tilbage til reklamerne igen. Det føler jeg mig rimeligt overbevist om. Jeg tror ikke det er 

fremtiden det der med at lave betalingsnyhedssider. Så kommer der helt sikker nogle 

andre hvor man ikke skal betale, og så for de alle brugerne til sidst. Så længe man kan 

lave nogle ordentlige nyheder, føler jeg mig rimelig sikker på i hvert fald. Det tror jeg 

aldrig nogensinde ville blive aktuelt. 

 

Maya: altså, maya, det er jo også for at være djævlens advokat at jeg siger det.. nu er jeg 

selv journaliststuderende og jeg ved selv hvor meget der sker på markedet og hvor lidt 

folk gider betale for tingene og hvor presset det ligesom gør situationen. Derfor tror jeg 

at det et eller andet sted er godt at man har et system som sørger for at der er noget 

andet end laveste billigste fællesnævner hvor pengene bare kan strømme ind. For det er 

jo et eller andet sted, det er jo det alle de der klik-nyheder der hele tiden kommer i 
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øjeblikket, og den form for medier som især er på vej frem, også på de sociale medier. 

Det er jo netop fordi at man ikke har råd til at lave noget andet. 

 

Interviewer: hvad er en klik-nyhed? 

 

Maya: det er bare øh (laver ironisk stemme) ”denne baby var kun 100 timer gammel 

med reddede alligevel et andet menneske” sådan en så jeg i dag for eksempel 

 

Interviewer: sådan dagens.dk 

 

Alexander: 100 timer? 

 

Maya: eller ”se pigen uden næse”, alle de der ting 

 

Lasse: shit, hun har ikke nogen næse  (alle griner) 

 

Maya: sådan nogle ting. Altså MetroExpress’ netside er fuldstændig boomet fordi de 

bare kører på de der kliknyheder. Og de har lige lavet sådan fem nyhedskriterier for 

nyheder på sociale medier. ”what the fuck” det er det ene kriterium, sådan skal man 

have det med det, og så har de lavet emojis til de forskellige kriterier ikke.. altså det er 

bare sådan.. for mig som journaliststuderende så er det virkelig bare sådan.. det vender 

sig bare i mig. Hvor jeg tænker ”det er godt vi har licens så vi kan prøve at lave noget 

der handler om noget andet en babyer uden næse” 

 

Lasse: nej (ironisk stemme) 

 

Mette: mig som ikke journaliststuderende, jeg lægger ikke mærke til de der ting. Jeg 

lægger mærke til nå der er noget at klikke på, det lyder grinern, jeg klikker på det og 

læser det eller lader være. Igen det er selektivt. Hvis det så er at DR siger at de gerne vil 

have at man skal  betale for at man skal kunne bruge deres hjemmeside, ligesom 

Politiken gør hvor man kan læse fem artikler eller sådan noget, øhm.. det synes jeg også 

er fint nok at de gør det, for så kan det være at dem der virkelig gerne vil især Politiken, 

og have adgang til alle deres atikler så betaler for det. Det er så også fint nok, for så kan 

du vælge igen om du vil gøre det eller ej.. igen, så har det også noget at gøre med selve 

metoden som licens kører på. Øhm… men… igen, så vælger jeg jo så bare at læse de 

fem artikler som jeg gerne vil læser, eller jeg læser og så kan jeg pludselig ikke få 

adgang til flere, det er så det. Så går jeg også ind på The Guardian eller The Economist, 

eller Jyllandsposten, Børsen eller Berlingske Tidende eller whatever det nu er som jeg 

så vil kigge på indtil jeg så har ramt limit, eller hvad det nu er. Jeg ville jo betale for det 

hvis jeg havde behov for det. Hvis jeg havde lyst til at betale for at have adgang til det 

hele. Og det samme er pointen med licens, jeg kan ikke se hvorfor jeg skal betale til 

noget hvor jeg har lyst til måske.. en minimal brøkdel af det hele. Jeg ser jo DR3, der 

ser jeg måske.. jeg har måske set en håndfuld programmer.. øhm DR2 der ser jeg nogle 

gange Horisont og nogle af de dokumentarprogrammer de har. Det er stort set det. Så 

bruger jeg deres app. Den vil jeg gerne betale for. 

 

Lasse: og så kan man spå også sige, at nogle af de penge man så bruger på licens for at 

DR er gratis, dem kan brugeren så få tilbage og så kan de selv vælge om man har lyst til 
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at bruge penge på at bruge Drs hjemmeside Man betaler også for det lige nu,, man er 

bare sådan ”tvunget” til at gøre det. Hvor nu hvis jeg vil læse nyheder på Berlingske, så 

kan jeg gøre det der, eller jyllandsposten og det samme med Politiken. Så har jeg 

ligesom muligheden for at få alle de nyheder fra det medie som jeg selv har valgt 

 

Maya: mmmm 

 

Lasse: hvor på DR er jeg tvunget til det. Jeg bruger alligevel ikke DR, jeg synes de 

nyhedsartikler de laver er alt for farvet osv. så det er jeg tvunget til at betale for noget 

som jeg faktisk ikke bruger fordi jeg synes det er dårligt. Hvor der vil jeg hellere vil 

have valget. Hvis jeg så synes DR er super fedt eller jeg synes jyllandsposten var, så 

kunne jeg betale. Øhm.. 

 

Alexander: yes, Alexander. Jeg synes lidt det samme. Jeg synes også DR skulle 

privatiseres så det er på samme måder som alle andre TV kanaler. Så der er de samme 

muligheder og det fungerer på et konkurrence… et marked ikke øhm.. så jeg synes det 

er umoderne at der er nogle der går ud over den her konkurrence, hvor forholdende er 

på en anden måde. Øhm. Yes. Så jeg synes de skal privatiseres. 

 

Mette: hvad så.. hvis det var det blev privatiseret, men selve pointen i at det bliver 

privatiseret og det nu er offentligt, det er jo det med at de netop har rettigheden til at 

opkræve sådan noget som licens. Eller de føler i hvert fald de har fået rettigheden af 

staten til at gøre det. Jeg kan bare ikke se pointen i hvorfor de skal have rettigheder til 

noget som de andre ikke har rettigheder til, bare fordi de er under staten. Det er jo hele 

det der gør at de har rettigheden. Jeg synes det er fuldstændigt hen i vejret.. dem der så .. 

hvis du så sætter pris på, Maya, ikke at have reklamer, det er så det de kan sælge sig på, 

og så vil de måske tiltrække en masse mennesker. jeg ved da at mine forældre ville købe 

det, min mormor ville købe det. Men det ville måske ikke være det der gør at jeg ville 

købe det. Det ville måske være nogle andre værdier. Men det kan de jo så sælge sig selv 

på som en af deres kerneværdier, at DR er reklamefrit.  

 

Alexander: Alexander, enig. Det er også det jeg prøvede at forklare før. Jeg kunne bare 

ikke formulere mig. (alle griner) 

 

Alexander: men i hvert fald så.. hvad var det jeg skulle til at sige.. mmm.. bare gå 

videre. 

 

Lasse: jeg synes også det er det man lidt har set. Det er derfor at spotify, netflix og alle 

de er betalingsservices er blevet så store på musik og TV..at man så kan købe at man 

selv vælger tidspunktet, så man slipper for at skulle vente til næste uge og man slipper 

også for at slippe for reklamerne. Og det betaler man så omkring 80 kr. om måneden 

for. For 80 kr. der får man noget hvor man rent faktisk kan bruge det til noget, og man 

ser alle de serier man gerne vil se uden reklamer. Og jeg kunne se de samme reklamer 

på 3+ eller et eller andet med reklamer. Men så kan jeg så selv vælge om jeg har lyst til 
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at betale for det uden reklamer eller jeg kan betale lidt mindre i den store TV pakke og 

se det med reklamer. Jeg får det der valg igen. 

 

Alexander: Alexander, det jeg gerne ville sige var at hvis DR blev privatiseret betyder 

det ikke nødvendigvis at de behøver gå væk fra at være public service, det kan være en 

af de ting de spiller på og markedsfører sig på at være forskellige fra.. så det fungerer på 

et marked, ligesom alle andre brancher hvor der ikke er nogen offentlig instans der går 

ind og skævvrider konkurrenceforholdende. 

 

Maya: Maya, altså jeg tror også jeg har talt lidt meget direkte over i TV3 kategorier, 

men jeg synes for eksempel at TV2 jo stadig har noget ordentligt.. jeg synes måske 

stadig DR er bedre til dokumentarserier, jeg kan godt lide der er noget der hedder DR2, 

men.. men der har man trods alt stadig lidt public service et eller andet sted. Du har 

nogle faste nyhedsprogrammer som kører, og du har noget som samler familien, og du 

har noget som sender de der eftermiddagsserier osv. Og du betaler ikke så  meget for 

det igen, hvor at jeg synes ikke jeg får særligt meget for pengene når jeg betaler så 

meget for kanaler hvor der oveni er reklamer. Det virker sådan.. det kan jeg ikke 

ligesom forstå at det skal hænge sammen på den måde. 

 

Lasse: du sagde noget med nyheder på TV2 også.. der synes jeg også det er vigtigt at 

sige, at når man så ser på DR’s nyheder, de havde noget der hed DR update engang 

 

Maya: mm 

 

Lasse: lidt a la TV2 News. Og de havde ikke rigtig noget. På et tidspunkt var jeg lige 

derinde mens jeg spiste morgenmad, hvor det lige kørte en halv time i baggrunden. Og 

jeg så de samme 10 minutter tre gange, hvor man på TV2 News trods alt kan nøjes med 

at se det hvert enkelt time og så kommer der et eller andet imellem, hvor DR sådan… 

jeg ved ikke hvorfor, de valgte at køre det på repeat, det der lille nyhedsindslag, hvor 
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jeg sad og tænkte sådan ”er det virkelig det her jeg betaler for?” for jeg fik virkelig 

ingenting for det.  

 

Maya: det har nok heller ikke været så dyrt 

 

Lasse: nej, det har det forhåbentligt ikke (alle griner) 

 

Lasse: ellers havde det godt nok været dyrt. Men det er bare sådan kvaliteten igen, der 

er det som om at på de private kanaler der er kvaliteten bare noget højere, for der får 

man rent faktisk noget ordentligt for pengene.. 

 

Mette: paradise Hotel 

 

Lasse: aaaah på TV2 

 

Maya: jeg vil også lige sige .. 

 

Alexander: et ganske udmærket program (alle griner) 

 

Lasse: det er også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Der er jo rigtig mange der 

ser Paradise Hotel 

 

Maya: ja ja 

 

Lasse: så derfor er det jo stadig et kvalitetsprogram for mange går jeg ud fra. 

 

Maya: men det er dyrt og fyldt med reklamer stadigvæk 

 

Lasse: selvfølgelig, men der er mange der ser det 

 

Maya: ja ja 

 

Lasse: og hvis man kan sammenligne noget som nyheder, der kan man sammenligne 

rimelig direkte TV2 og DR og der var DR fuldstændig håbløse i min verden i forhold til 

TV2. 

 

Maya: ja ja, det er jeg enig i 

 

Alexander: Alexander, du snakker om at de andre TV pakker er rigtig dyre 

 

Maya: ja 

 

Alexander: men der hvor jeg gerne vil hen, er at du kan vælge de kanaler du gerne vil 

se. Så hvis du kun vil se TV3+ og TV3 og kanal 4…er det ikke der der er de unge 

mødre? 

 

Interviewer: jo det er (alle griner) 
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Alexander: men i hvert fald så kan man vælge dem og så kan du vælge DR oveni og så 

koster det 200 kr. altså, så behøver du ikke betale for 20 andre kanaler som du ikke 

bruger. Og så ender du på en ganske udmærket pris. 

 

Maya: ja. Men altså nu.. maya, nu betaler jeg, er tvunget til nogle kanaler som jeg ikke 

vil have, hvor jeg meget hellere ville vælge selv. Og det har også noget at gøre med min 

boligforening, men det er jo igen bare.. det illustrerer jo bare den der følelse man har af 

at man betaler rigtig mange penge for noget man ikke får noget ud af og det kan jeg 

også sagtens.. altså det er jo heller ikke fordi jeg er 100 procent for licens, det er bare 

sådan.. det er mere den der ide om, kan man ikke gøre det på en anden måde? Fordi jeg 

tror ikke der ikke er nogle danskere som ikke på et eller andet tidspunkt har tænkt 

”giver det her virkelig mening” 

 

Mette: altså nu, Mette, nu henvender jeg mod dig, fordi du er den eneste der siger noget 

for (kigger på Maya), (maya griner) 

 

Mette: sorry, maya du siger at du føler at du betaler for noget som du for noget ud af. 

Jeg ville føle at jeg betalte til noget som jeg ikke får noget ud af 

 

Lasse: mmm 

 

Maya: det er jo også det jeg mente 

 

Mette: det er jo det der er hele tvisten i det her, det er om man værdsætter det nok til at 

betale for det eller ej. Derfor synes jeg der skal være en brugerbetaling af en eller anden 

art til dem som ser dem. do whatever. Bare et eller andet hvor man selv vælger hvor højt 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 134 

man værdsætter det. Og du så vil det eller ej, det er jo netop det der med at du så kan 

blande selv. Det er nok begrænset hvor mange gange jeg ser DRK hver dag. 

 

Interviewer: Malthe, du markerede lige før, hvad vil du gerne sige? 

 

Malthe: ja jeg er også enig i det der med.. jeg synes public service ideen.. jeg synes den 

var meget god. Men selv jer tre der betaler licens (peger mod Anna, Maya og Lasse) i 

betaler jo licens.. meeeen i betaler jo kun halv licens i princippet. 

 

Maya: ikke mig 

 

Malthe: i betaler jo ikke begge to licens vel? 

 

Maya: nej Katrine betaler bare ikke. 

 

Malthe: så der er ikke nogen husstand her som ikke i har.. som betaler licens som burde 

ikke.. selv jer der er taget med som skoleeksempel, i betaler kun halvt. 

 

Lasse: jeg burde.. 

 

Maya: ej! 

 

Lasse: Jeg bor sammen med min kæreste, så jeg burde kun betale for en faktisk 

 

Malthe: og du er blevet nødt til at lyve om at du er lesbisk ikke? (kigger på Anna) 

 

(alle griner) 

 

Maya: hvorfor skal det være mig, når jeg jo faktisk betaler fuld pris. Jeg betaler for mig, 

og det skal jeg. 

 

Mette: men Maya du betaler sikkert kun fordi du læser journalistisk? ærligt, hånden på 

hjertet 

(alle griner) 

 

Anna: jeg betaler og jeg læser da ikke journalistik 

 

Lasse: det er bare for at sige 

 

Anna: jeg betaler da glædeligt.. 

 

Mette: du er også lesbisk (griner). Min pointe er bare.. 

 

Maya: men Mette, det kan du jo ikke sige…. 

 

Mette: hvorfor laver de det ikke per husstand? 
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Anna: jamen det synes jeg også. Det er jeg meget enig i, der er jo en grund til at jeg har 

valgt at lyve om det. 

 

Mette: ja ja men igen så…undskyld Mette, så vil det også forbedre nogle af de der 

conditions som de ligesom har med deres betalingspis 

 

Maya: ja 

 

Mette: hvis det så er per husstand så er det mere retfærdigt fordi.. hvis du så bor alene, 

så er det fordi du har valgt at bo alene, men det er også.. eller … 

 

Interviewer: ih tak for det Mette (alle griner) 

 

Mette: fred, den går lige så meget over til mig selv (alle griner) 

 

Mette: nå men i ved godt. Det er også bare, altså. Tag for eksempel. Ej det er virkelig 

sørgeligt det her (griner), det er et dårligt eksempel. Men for eksempel, du er gift, du 

bliver skilt, du står i lort til halsen 

 

Anna: det er dit eget problem, derfor skal du betale dobbelt 

 

Mette: ja præcist (alle griner) 

 

Mette: men men altså kan du se?  

 

Maya: ja ja ja. Ej men.. maya, altså jeg betaler.. jeg ville også ønske det var sådan fordi 

min gamle room mate, vi var ikke tilmeldt licens fra starten af, vi gjorde det ligesom 

bare da vi fik det der brev ikke. Og så var hun sådan ”nå så betaler jeg da også bare til 

det” og min nye room mate hun er sådan ”nå, jeg gider ikke betale licens”, og så er det 

jo mit valg at jeg betaler licens, men hun bliver jo ikke jagtet når jeg betaler licens. 

Altså..jeg spurgte direkte i telefonen ”nå men hvad så hvis vi er to”, ”nå men det er lige 

meget”, så… altså.. licens går ikke op i om man er kærester.. det gør de på papiret men 
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de stopper med at jagte hende når jeg betaler. Altså..så på den måde så.. selvfølgelig gør 

man noget ikke helt rigtigt ved at den anden ikke betaler.. 

 

Mette: hun bliver jagtet 

 

Alexander: hun bliver jagtet hahaha (Alexander, Mette og Lasse griner) 

 

Maya: hvis Malthe betalte licens, det er Malthe der står på lejekontrakten, det er dig der 

får alle de officielle breve ikke? 

 

Malthe: øh…ja 

 

Maya: hvis du betalte licens, så ville de andre jo heller aldrig blive kontaktet. Det er jo 

også kun dig der bliver kontaktet er det ikke rigtigt? 

 

Malthe: eeeeej de har også ringet til Asger, da han havde købt en ny mobiltelefon 

 

Maya: ja okay 

 

Interviewer: Malthe, hvordan har du prøvet at blive kontaktet? 

 

Malthe: jeg er blevet ringet op. Så har jeg også fået en indbetaling… efter at min 

rommie blev kontaktet så fik jeg en indbetaling.. eller en faktura på 1300 tror jeg, bare 

tilsendt ikke, ”tak for behagelig samtale” og det var ikke mig de havde snakket med 

vel.. 

(Alexander og Lasse griner) 

 

Malthe: og så var jeg så inde og melde mig af igen, for det første fordi jeg ikke havde 

snakket med dem, øhm.. jeg skal ikke lade ham der Asger snakke men øh..men så måtte 

jeg bare sige ”det var en fejl, jeg har ikke noget TV”. Og så meldte jeg mig egentlig 

bare fra, og så har jeg ikke hørt fra dem siden. 

 

Interviewer: hvordan føles det når de ringer til en? 

 

Malthe: øh… så er jeg bare sådan ”arg den skulle jeg ikke have taget” (griner) 

(alle griner) 

 

Malthe: når man en sjælden gang tager det ukendt nummer der.. det kunne jo være jeg 

har vundet en million (alle griner) 

 

Mette: ringer de med ukendt nummer? 

 

Alexander: de ringer med 30 86 eller sådan noget 

 

Malthe: ja ja 

 

Alexander: jeg ved hvad jeg ikke skal tage, nu har jeg boet ude i tre år, og jeg tror jeg er 

blevet ringet op en gang eller sådan noget, og jeg har fået to breve eller sådan noget så 
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jeg synes ikke de decideret jagter mig, men øh.. det er jo ikke sværere end man river 

brevet over og man lader være med at tage telefonen når de ringer fra.. jeg kan ikke 

huske om det er 3086 eller hvad det er, jeg har tjekket hvad for nogle numre der står på 

nettet (griner let), øh…så jeg synes egentlig ikke det er noget problem. Jeg synes det er 

meget sjovt. 

(Alexander, Lasse og Malthe griner let) 

 

Maya: Men licensmanden kommer i hvert fald ikke og ringer på din dør hvis der er en i 

husstanden der betaler 

 

Alexander: det er der ikke. Det har jeg aldrig oplevet at de har gjort selvom jeg aldrig 

har betalt og jeg har boet flere steder. 

 

Anna: øh.. Anna (griner let); den eneste grund til at vi har været inde og skriver under 

på det, er fordi Emilie fik et brev lige da hun var flyttet ind om at nu skulle hun betale, 

og så for at undgå at få flere rykkere, kunne vi lige så godt sige at hun var min kæreste. 

Altså.. fordi de så havde kontaktet hende ikke. Så det kan godt være at hvis hun ikke 
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havde fået det, så havde vi ikke gået ind og… så havde jeg bare betalt og så havde hun 

betalt til mig. 

 

Mette: overvej lige hvor åndssvagt det er at du skal gå ind og skrive under på at du er 

kærester med en  

 

Anna: jeg tror heller ikke hun har skrevet under, vi har bare været inde og udfylde en 

formular og så klikker du af i sådan en boks ”jeg erklærer med tro og love at”… 

 

Mette: at erklære med tro og love er sku da det samme som at underskrive for helvede 

 

Anna: njaaa selvfølgelig.. 

 

Mette: det er bare pointen i at det er fuldstændigt hoved i hale at du skal skrive.. du kan 

kun få rettigheden til at betale halv licens  hvis det er du er i et forhold. Hvad nu hvis du 

ikke er i et forhold? 

 

Anna: ja ja 

 

Mette: det er fuldstændigt uretfærdigt den måde de gør det på, at de opdeler med ”du 

har en kæreste, ved du hvad så får du lov til at..”. men hvis du har en roomie og ikke bor 

sammen med din kæreste ”ej men så skal du betale dobbelt” 

 

Alexander: jeg er enig, jeg kan heller ikke se argumentet bag.. så skulle det være noget 

med at man ser TV sammen hvis man er i et forhold.. 

(Mette griner) 

 

Mette: det gør man ikke med sin roomie 

 

Alexander: det gør man ikke med sin roomie. Det må være det der ligger som præmis 

for det, men det forstår jeg heller ikke. 

 

Maya: maya, øh det er jo også med boligstøtte at du skal være samlever.. altså du får det 

halve af hvis du lejer et værelse ud, hvis du bor to for eksempel. 

 

Mette: der er ikke nogen boligstøtte hvis du har købt din egen lejlighed. Det er et valg 

du har taget.  

 

Anna: det ved jeg ikke noget om 

 

Maya: aaah det vil jeg ikke sige 

 

Mette: jeg får ikke noget boligstøtte 

 

Maya: men det er da den samme skelnen med licens. Det er jo om du er kærester eller 

room mates 

 

Anna: mmm 
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Maya: så skal du betale det halve, eller også får du det halve 

 

Mette: ja 

 

Maya: men det er de samme penge der ryger ind, men så… 

 

Mette: det er penge du får Maya, det er penge du får, det er ikke penge du skal betale 

 

Maya: men det er jo lige meget om du bor to mennesker i en for dyr lejlighed, så kan du 

få boligstøtte. Hvad er forskellen på om man er kærester eller roommates? Det er da det 

samme princip at de heller ikke skelner der 

 

Malthe: det håber jeg godt du ved, skat 

(alle griner) 

 

Maya: altså, det er jo bare for at sige at det jo er sådan det offentlige skelner. Så er der 

selvfølgelig nogle større ting.. jeg synes da også det er åndssvagt. Jeg tænker da også 

nogle gange ”hvorfor kan jeg ikke tvinge min rommate til at betale licens?” nu har hun 
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et valg.. altså det er jo sindssygt nedern for mig et eller andet sted, men jeg kan jo ikke 

tage det valg fra hende. 

 

Anna: gør det en del af lejekontrakten. I deler halv halvt 

 

Mette: hvorfor er det nedern for dig? 

 

Alexander: så skal hun jo betale dobbelt så meget 

 

Maya: jeg betaler jo fuld licens nu, hvor jeg kunne betale det halve. 

 

Lasse: men i princippet skulle du jo betale fuld licens uanset hvad 

 

Maya: ja ja. Medmindre at jeg boede sammen med Malthe 

 

Lasse: mmm 

 

Maya: og det er ligesom der… Malthe ville nok heller ikke betale licens, så det ville nok 

være mig der ville gøre det alligevel (alle griner) 

 

Lasse: så burde Malthe måske betale halvdelen af din licens nu (alle griner) 

 

Maya: ja faktisk. 

 

Malthe: njaaa lad os se på det 

 

Maya: de der antik programmer der Malthe.. 

 

Malthe: antik programmerne 

 

Maya: jeg ved godt hvad du laver  

 

Anna: Uuuha ja 

(Malthe griner) 

 

Interviewer: så vil jeg høre, for lang tid siden, jeg tror det var Mette der nævnte det, 

nævnte noget om melodi grand prixet hvor der var kæmpe budgetoverskridelser, så har 

der været fyringen af underholdningsorkestret og 1864. Alle de her ting har været meget 

oppe i medierne. Er det noget der har påvirket jeres syn på DR og licens? 

 

Alexander: overhovedet ikke, for jeg synes det skulle være en virksomhed som 

fungerede i konkurrence med de andre virksomheder, så hvis de ikke har råd til at have 
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et orkester ansat, så må de jo fyre dem. det har jeg overhovedet ikke noget problem 

med. 

 

Malthe: men.. må jeg lige sige noget? 

 

Alexander: selvfølgelig, 

 

Malthe: men er det så ikke lettere det der med, hvis de overskrider deres 

bygningsbudget med 300 millioner, ville man så ikke i et normalt firma skulle dreje 

nøglen om hvor DR får lov til på en eller anden måde for lov til at bistå. Altså.. 

 

Alexander: jamen det er så der hvor jeg synes de skulle dreje nøglen om. 

 

Malthe: ja præcis 

(alle griner) 

 

Alexander: de bruger penge de ikke har, og så opkræver de mere af os andre, fordi de 

synes det skal kunne fungere 

 

Anna: de opkræver ikke mere af dig. Du har jo ikke betalt. 

 

Alexander: nej det gør de jo ikke. 

 

Anna: det har vi jo 

 

Alexander: nej nej men stadigvæk, hvis de har underskud så er det jo ikke det største 

problem i verden, men det burde jo være et problem når det er en virksomhed.. 

 

Anna: ja ja jeg er enig 

 

Alexander: ..som kører rundt med underskud 

 

Malthe: ja lige præcis.  

 

Alexander: så må man jo finde ud af at effektivisere sin.. jeg tror også det er med til at 

gøre Drs tjenester bedre, fordi de så skal tænke over hvordan de bruger deres 

omkostninger, hvad for nogle programmer de har osv. Jeg tror generelt at en 

privatisering vil øge effektiviseringen. Hold kæft hvor lyder jeg liberal (griner) 

(alle griner) 

 

Alexander: men det er jeg også 

 

Malthe: jeg tænker også, altså nu har der været al det her.. jeg har også skrevet her 

’betales over skatten’, der har været al det her med om man skulle lave reglen for licens 

om, hvor at man så skal betale over skatten.. hvor at det vil DR jo ikke være med til 

blandt andet fod at så har de ikke nogen medbestemmelse over hvor meget de kan 

indkræve og sådan noget. Og så lige pludselig er det ude af deres hænder ikke. Men 

man kan sige at hvis de nu.. og der er rigtig mange der ikke betaler licens.. men hvis de 
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nu laver en rimelig simpel beregning på at de kan få så og så mange procent af skatten 

ind, hvis de så kunne se at det egentlig var en rimelig stor gevinst, så havde de nok sagt 

ja til det. Så man kan sige, selvom der er mange der ikke betaler licens så er det 

stadigvæk på en eller anden måde en okay deal for dem.  

 

Alexander: så det du siger er, at så får man en eller anden vis procentdel ind som ikke 

betaler nu, og så bliver det bare billigere per person. Er det sådan du vil gøre det? 

 

Malthe: øh..jamen altså.. hvis vi nu sagde at alle betalte 1% af deres indkomst til licens 

ikke, det er måske lidt meget, men altså.. øh..hvis det så nu er 1 % og de så laver en 

udregning.. hvis det så kunne få alle til at betale, fordi alle så er tvunget til at betale øhm 

jamen så ville det jo være en ret god deal fordi lige nu betaler hver 8. Dansker eller 

sådan noget licens..? hver 6. Eller 8. Dansker ikke. 

 

Alexander: ej det må være mere 

 

Interviewer: der er flere der betaler licens. Jeg kan ikke huske alle tallene men 

 

Alexander: er det ikke over 50%? 

 

Interviewer: jo jo det er det 

 

Alexander: lad os sige der er 50% der betaler 200 kr. om måneden og så kunne det være 

100% der betalte 100 kr. om måneden 

 

Malthe: ja. 

 

Interviewer: jeg mener det er ca. 200.000 der ikke betaler 

 

Alexander: men stadig, det ville jeg ikke bryde mig om, for så ville jeg stadig have en 

tvungen omkostning, jeg ville stadig betle tvungent for at have DRs ydelser så det vil 

jeg ikke bryde mig om, og specielt fordi at.. 

 

Malthe: men igen, hvis du så siger, vi betaler jo rigtig meget til veje og sådan noget. Du 

har ikke nogen bil heller? 

 

Alexander: nej men hvis jeg altid havde betalt, lad os sige 0,1% til DR, fra jeg blev født, 

hvis det fungerede sådan for 25 år siden, 24 år siden, så havde jeg ikke haft det større 

problem med det. Hvis det fungerede på samme måde som kirkeskatten. At jeg ikke har 

oplevet andet. Men hvis de ændrer det fra det det er nu. Så ville jeg ikke bryde mig om 
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det. Tror jeg sådan er rimelig generel holdning der ville være.. at det stadig ville være 

påtvunget… 

 

Malthe: ja 

 

Alexander: …skat ikke. 

 

Malthe: men så ville det jo så ændre sig til at man aldrig ville kunne få folk til at betale 

mere, men altid ville få dem til at betale mindre. Kan du se det? Man vil aldrig kunne 

sætte skatten op, men vil altid skulle sætte den ned kan man sige. 

 

Alexander: men…. Sætte skatten.. der er forskel på at sætte skatten op og ned end at 

lægge en ting ind i skatten.. 

 

Malthe: ja 

 

Alexander: .. som folk kender til. De ved den er blevet lagt ind i skatten. Jeg har ikke 

noget problem med at betale 0,1% i skat, men hvis jeg ved at jeg betaler mere i skat på 

grund af DR licens, så vil jeg stadig føle at det var en tvungen omkostning. 

 

Mette: men det er fordi det stadig er så public og det ikke er privat. Fordi du 

argumenterer privat lige nu (kigger på Alexander) og han argumenterer offentligt 

(kigger på Malthe), så det er jo forskellige holdninger. 

 

Alexander: jeg synes ikke jeg skal tvinges til at betale for noget jeg ikke vil have 

nødvendigvis 

 

Malthe: nej nej, jeg kan godt forstå dig 

 

Lasse: altså nu er det meget sat på spidsen, nu sagde du sådan med veje (kigger på 

Malthe), men han har så ikke en bil 

 

Alexander: det gider jeg da heller ikke betale (griner) 

 

Lasse: men en gang imellem skal du jo et sted hen, du går måske også en gang imellem, 

cykler, eller måske tager du bussen.. men i et moderne samfund har man ikke rigtig 

nogen mulighed for ikke at bruge en vej og hvis man bliver syg vil man også rigtig 

gerne på hospitalet, men det er en hel anden snak fordi det her handler om 

underholdning.. og så selvfølgelig public service forpligtelse, så skal man høre på en 

radiokanal og så siger de et eller andet i radioen. Men altså det er en lille ting af Drs.. så 
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kunne man måske bare betale 1 kr. for at de så hvert 100. År, så kan lave en 

radioudsendelse om at der er krig. 

 

Alexander: jeg er enig med Lasse. 

 

Anna: lad os lige snakke om kongehuset i stedet for, det er også ren underholdning 

 

Malthe: men jeg tror også det har noget at gøre med at du ser DR som underholdning 

(kigger på Alexander), mange ser DR som underholdning, men det er jo public service. 

De ser ikke sig selv som underholdning på den måde som vi normalt gør tror jeg. Der er 

måske en lille skævvridning af hvordan de opfatter sig selv, for oprindeligt har det jo 

været en service som de har ydet, information,.. 

 

Alexander: men hvad er public service? Public service er vel hvis der er noget som hele 

samfundet har behov for at vide, såsom hvis der er krig 

 

Malthe: ja 

 

Lasse: du skal ikke komme og fortælle mig at Xfactor er public service (griner). Det er 

jo ren underholdning, det er melodi grand prixet også. Selvfølgelig er der også forskel 

på om det skal være oplysning eller underholdning men.. men den oplysning kan man så 

også få andre steder 

 

Malthe: ja 

 

Lasse: end Drs udbud på nettet og kanaler ikke 

 

Interviewer: maya du markerede 

 

Maya: jeg tror også at jeg vil sige at der måske ligger mere i public service end når der 

udbryder krig. Altså, det er jo… der var én kanal engang og det var ligesom DR. Det 

var ligesom folkeoplysning. Der var ikke så mange der tog en uddannelse dengang, der 

var ikke noget der hed internettet og alle de der ting. Så man kan sige, på nogle områder 

er public service måske lidt forældet, men på andre områder synes jeg stadig at det 

bidrager med.. sådan en kanal som DR2 som måske har nogle lidt andeledes ting, for 
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eksempel det der DR viden og hvad det hedder hvor der ligesom står en eller anden 

dude og fortæller om noget.. 

 

Interviewer: hvis du skal definere public service..? 

 

Maya: så er det mere sådan regulær viden om ting, som jeg ellers ikke ville få, og som 

jeg til dels heller ikke ville opsøge, men nu var der lige en Scientology dokumentar den 

dag i fjernsynet. 

 

Alexander: men kunne den ikke lige så godt have været på en betalingskanal? 

 

Maya: det tror jeg ikke de ville sende 

 

Anna: nej 

 

Maya: så ville den være på netflix måske 

 

Alexander: hvis der er efterspørgsel i markedet efter det, så ville de andre kanaler jo 

også sende det, men det gør de jo ikke fordi DR sender det. Så ville det blive sendt på 

en anden kanal 

 

Maya: men der er mit argument jo også lidt, det kan jo være man skulle overveje hvor 

meget man skruer op og end for DR, for lige nu skruer man jo bare op for DR, for hele 

tiden at tiltrække nye seere, men i virkeligheden skulle man måske også overveje hvad 

de kan. Jeg vil sige.. de laver måske noget børne-tv som kan noget, som de andre ikke 

kan. Og jeg synes det er fedt de har nogle… men man kan også gå på Vices hjemmeside 

og se en Vice dokumentar. Det er jo ikke det. Jo man kan godt få det andre steder, men 

man skal helt klart tænke over graden.. hvordan man vælger at skrue op og ned for det 

 

Lasse: der mener jeg også, at hvis det nu er børne TV, hvis man selv har børn og bamse 

og kylling bare var livet, så ville jeg hellere have at jeg havde mulighed for at købe den 

på dvd eller på en betalingsservice på netflix fx så for 40 kr. så kunne jeg for alle Drs 

børneprogrammer. Jeg vil hellere have at jeg kunne betale for det selv frem for at være 

tvunget til at betale for det. For jeg ser ikke public service som at se børne-tv jeg ser det 

100 procent som underholdning... jeg ser oplysning som public service, og det er ikke 

oplysning som i en dokumentar,… 

 

Alexander: ting som er relevante for en bred masse 

 

Lasse: noget der maner nødt til at vide. Det er ikke nødvendigt at jeg ved noget om 

Scientology. Hvis jeg har interessen for det, så ser jeg det eller undersøger det på nettet. 
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Men jeg synes ikke at jeg skal betale for at der er nogle der gerne vil se det. Det synes 

jeg selv man skal betale for hvis det er noget man gerne vil se. 

 

Maya: men sådan har jeg det jo for eksempel også for alle de sportskanaler som jeg har 

som jeg ikke ser.. 

 

Alexander: men det er jo netop min pointe, at det skal du kunne fravælge hvis du ikke 

vil se 

 

Maya: ja ja 

 

Lasse: det handler om udbud/efterspørgsel i sidste ende 

 

Maya: men så kunne du vælge DR ultra til hvis du gerne vil se det, det er jo netop hvad 

man skruer op og ned for 

 

Mette: ja men du ville for eksempel.. hvis du kunne vælge at du ikke behøvede at have 

den store TV pakke så ville det også gøre….så ville du netop ikke have problemet med 

at have alle sportskanalerne… 

 

Maya: jeg snakker jo ikke om hvad jeg får, jeg snakker om hvad public service er. Der 

siger jeg at børnetvkanalerne er fine, men det kunne sagtens være et valg, men jeg tror 

bare der er mange forældre der synes det er fedt. De kan komme hjem og så kan de 

sætte noget fjernsyn på til deres børn hvor der er både noget til store og små og der er 
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ikke nogle reklamer. Så kan de gå ud og lave mad eller et eller andet. Men igen, hvis 

man kunne vælge det til, eller gøre det på en anden måde.. 

 

Mette: de fleste forældre stikker dem en ipad i hånden og så er det…. 

 

Maya: ja men så ville jeg hellere have at de så DR ultra nyheder end det.. 

 

Mette: men så er det igen et spørgsmål om smag og behag 

 

Maya: ja ja 

 

Interviewer: hvad er fordelen i at der ikke er reklamer? 

 

Alexander: at der ikke er reklamer 

 

Maya: det er forfærdeligt at stå i Netto med ens barn (laver irriterende barnestemme) 

”kan jeg få den her nye bil som jeg har set i fjernsynet ” altså uuurg.. så slipper man for 

det. 

(alle griner) 

 

Mette: det gjorde man da også da man var barn. Så så man TV2 eller et eller andet og 

så. 

 

Maya:  ja ja  

 

Interviewer: men det er fordi der er noget påvirkning som man ikke ønsker..? 

 

Maya: men som forældre, du kan ikke .. du kan slippe 

 

Mette: det er over det hele 

 

Maya: du kan bare.. igen det er bare et valg, men du kan vælge det til hvis du vælger  ” 

jeg vil gerne have mit barn ser DR ultra, DR ultra er fedt, jeg betaler for det. Ej hvor 

dejligt”. Altså… det er jo lidt konceptet i det et eller andet sted. 

 

Interviewer: er der nogle af jer der har skrevet noget ned som vi ikke har været omkring 

endnu? 

 

Anna: altså jeg har skrevet ’bør betale’ 

 

Interviewer: fordi du synes folk bør betale? 

 

Anna: ja og det er faktisk fordi at.. jeg har faktisk været lidt med at jeg skulle komme 

her i dag, for jeg vidste godt at alle dem der betaler, får tit stukket sådan en eller anden 

pegefinger ned i hovedet ”det er også for dårligt, du skal ikke betale” og sådan noget. 

Og jeg er faktisk ret enig i alt der er blevet sagt i dag og jeg synes også at det skule være 
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anderledes, jeg synes også man skulle tilvælge det. Jeg tror bare at jeg har det sådan at 

når det ikke er anderledes så bør man betale det. Der er jeg nok ret meget regelrytter.  

 

Interviewer: nu nævner du det med, at når du sidder sammen med en masse der ikke 

betaler, så siger folk ”hvorfor betaler du, det er dumt” 

 

Anna: ja 

 

Interviewer: synes du generelt at det er sådan? 

 

Anna: i vores generation ja. i den ældre generation, vores forældre og sådan er det bare 

at det gør de bare, for DR har altid været der og det skal man. 

 

Interviewer: hvad synes i andre til det.. synes i at der er et pres? 

 

Maya: altså nu sidder jeg også lige her og betaler. Og jeg tænkte også at jeg betaler da 

bare licens, men jeg kan da tydeligt mærke at.. at jeg tænker også, hvorfor have så 

meget mod licens når man kan slippe for at betale for det et eller andet sted. Altså så er 

det jo… men, ens forældre tjener også meget mere så for dem er det en lille bitte bitte 

streg i regningen så hvorfor ikke betale? Men.. jeg synes..jeg ville langt hellere betale 

100 kr. om måneden end 200 kr. om måneden 

 

Lasse: det ville jeg også 

 

Anna: helt sikkert 

 

Alexander: altså jeg synes det er helt fint at betal licens hvis man er  tilfreds med det 

produkt man får, men igen det kommer jo af det med at jeg synes ikke at DR skulle 

være anderledes end alle andre kanaler.. øhm så jeg synes jo ikke at DR skulle være en 

tvang, modsat alle andre kanaler. Hvis det ikke var det, så synes jeg jo ikke man skal 

betale for det man ikke er tilfreds med, det man ikke vil have. Jeg synes det er helt fair, 

hvis man er tilfreds med det DR leverer øhm… 

 

Interviewer: så du siger aldrig til folk ”hvorfor betaler du?” 

 

Alexander: øh jeg siger ikke hvorfor de betaler, men jeg siger…  jeg har da sagt at jeg 

synes at øhm.. jeg har da sagt til min lillebror at han ikke skulle betale. Men han ville jo 
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heller ikke selv betale. Han vidste ikke det der med at man godt kunne framelde sig 

uden problemer. 

 

Lasse: jeg har aldrig nogensinde oplevet at det var et problem.. at der var nogen der 

drillede mig med at jeg betalte (alle griner) 

 

Lasse: nu ved jeg jo så heller ikke om jeg betaler mere (alle griner) 

 

Lasse: der er aldrig nogen der har kommenteret negativt på at jeg betalte 

 

Interviewer: nej 

 

Lasse: jeg ved som sagt ikke om jeg betaler mere.. øhm men jeg betalte i min lejlighed. 

Men der flyttede jeg sammen med hende i hendes lejlighed hvor hun så betalte i 

forvejen., så fortsatte vi bare med det. Jeg føler mig måske mere bare selv lidt dum når 

jeg sidder med folk som ikke betaler.. ”hvorfor betaler jeg egentlig for det? Det er 

egentlig ikke et særlig godt produkt”. Der er det mere sådan min egen lille selvkritik 

hvor jeg tænker ”det er egentlig spild af penge et eller andet sted”, fordi jeg .. 

 

Alexander: hvis det var op til dig, så ville du ikke betale? 

 

Lasse: øh.. det ved jeg ikke, men når man så sidder og snakker om det her hvor man 

sidder og egentlig kommer op og.. 

 

Malthe: ræsonnerer  

 

Lasse. Ja lige præcis, så tænker jeg ”hvorfor betaler jeg det her, jeg får ikke særlig 

meget ud af det”. selvom jeg trods alt bruger det en gang imellem, men jeg får ikke det 

fulde ud af DR’s…. 

 

Alexander: men ville du savne det hvis du ikke havde det? 

 

Lasse: savne DR? Nej, det jeg ville savne, det ville måske være P3 engang imellem, 

men så ville jeg jo bare tilkøbe den 

 

Alexander: præcis 

 

Mette: hvis det var muligt 

 

Lasse: jeg ville alligevel have den på appen. Så der kunne man sagtens lave en 

betalingsapp hvor man betalte hvad ved jeg… 

 

Anna: men du ville være ligeglad hvis det fuldstændigt forsvandt? Hvis det ikke blev 

lavet til betaling men bare forsvandt fordi folk holdte op med at betale licens, det kan 
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ikke køre rundt, det lukker bum, så ville du være fuldstændigt ligeglad ”nå DR ej det er 

også bare ligegyldigt” 

 

Alexander: men altså, det er jo bare markedskræfterne.. 

 

Anna: men jeg tænker også s.. det er også nemt at hade noget du alligevel har hele tiden. 

Altså, forstår du hvad jeg mener? (kigger på Alexander). Det er nemt at være imod det, 

når man alligevel har det. Det er jo nemt at være imod. 

 

Alexander: jeg kan godt se at man ikke ved hvordan man har det. 

 

Anna: du ved ikke hvordan du har det hvis du ikke har det 

 

Alexander: det kan jeg godt se 

 

Anna: det er nemt at hade det når man.. 

 

Mette: men for at.. sorry (kigger på Anna), to ting. Bare for lige hurtigt at kommentere 

på det du lige sagde anse. Jo, du har ret i det om jeg ville savne det hvis jeg ikke havde 

det, jo det ville jeg nok og jeg ville nok også savne mest P3. Øhm. Men jeg tror så også 

bare at der ville være en efterspørgsel efter sådan noget som Monte Carlo eller whatever 

det nu er, og så ville det blive kreeret. Altså, så er der nogle private investorer der vil gå 

ind og spytte penge ind i projektet og så ville det køre, ligesom det er med så mange 

andre radiokanaler eller TV kanaler.  Der er nogen der så vil opkøbe ideen og så putte 

det på en betalingskanal. Altså lige meget hvad så tror jeg, at de programmer som folk 

virkelig sætter pris på, de ville overleve. Den anden ting det er at i begge to siger det der 

med at når man sidder og snakker om det, så bliver det hedet op til en diskussion eller et 

eller andet, der er måske nogle der siger sådan ”hvorfor” at du betaler. Jeg tror måske at 

det som med rigtig mange ting, hvor man enten er for eller imod eller sådan midt 

imellem. Hvis vi snakker om stoffer. Legalisering af Hash, for eller imod. Det ville 

være det samme. Det ville måske endda være mere ophedet. Det er bare fordi at man har 

meninger for og imod og det er ikke fordi at jeg vil prøve at pådutte dig, at du ikke skal 

betale, eller overbevise dig om at du ikke skal betale. Det er bare fordi at jeg ytrer min 

mening om det. Og det synes jeg også jeg skal have lov til, at ytre min mening om at jeg 

synes det er hul i hovedet. 

 

Anna: mmm 

 

Mette: men til gengæld skal du også have lov til at betale hvis det er det du har lyst til. 

Så jeg forstår godt hvad det er i mener osv. Og det er jo ikke fordi at jeg ikke vil betale. 

Jeg synes bare det er en åndssvag måde de  har organiseret det på lige nu. 

 

Alexander: enig 

 

Maya: jeg tænker bare er der ikke en efterspørgsel når folk betaler når de nu kan lade 

være med at betale? Altså der må jo være.. og jeg ved godt at der selvfølgelig er nogle 

generationer der er vokset op med det og det ændrer sig nok rigtig meget i fremtiden, 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 151 

men vores forældre, de har en efterspørgsel så derfor så fungerer det jo et eller andet 

sted. 

 

Lasse: jeg tror mere det er samvittighed. Jeg tror ikke det er efterspørgsel, jeg tror det er 

samvittighed. 

 

Alexander: det tror jeg også, for mange er det i hvert fald. 

 

Maya: alle dem jeg kender på mine forældres alder det er i hvert fald ikke samvittighed 

 

Alexander: nej nej 

 

Mette: men det er også vores forældre, det er ikke vores generation 

 

Maya: nej nej, det er heller ikke det jeg siger. Men vores generation er vant til at kunne 

vælge alt hele tiden 

 

Mette: mmm 

 

Maya: netflix alle de der ting. Derfor tror jeg også der er langt flere der ryster på 

hovedet over at folk som os betaler. Men det er jo igen hele diskussionen om at vi er 

studerende og vi betaler det samme som milliardæren.. altså.. 

 

Mette: men så siger i så det med at jeres forældre betaler, fordi de godt vil have det, 

eller fordi det er sådan det nu er.. ville de så ikke også så tilkøbe det? 

 

Maya: jo, men.. 

 

Mette: for hvis det så i forvejen.. hvis det er en service de er vant til som de gerne vil 

have, hvis de er sådan ”alt skal være med normen”, så ville de nok også.. selvom det 
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blev lavet til en betalingskanal så ville de nok også betale eller også ville de fravælge 

det fordi de faktisk ikke værdsætter det nok. 

 

Maya: men alle kunne jo gøre det samme som dig. Alle kan melde sig fra, så er der ikke 

nogen efterspørgsel, så lukker DR 

 

Mette: ja ja, men det er jo så et valg de tager 

 

Maya: ja, men det er jo også det jeg mener med at der er en efterspørgsel på det fordi 

folk betaler for det. 

 

Mette: der er efterspørgsel på noget af det, ikke på DR licens som sådan.  

 

Maya: ej men jeg betaler jo.. når man betaler for den store TV pakke så får man også 

alle de kanaler man ikke vil have.. altså, igen diskussionen om.. 

 

Mette: igen er det noget med din andelsforening og ikke noget med licens at gøre 

 

Maya: nej, men når du så betaler for den store pakke og gerne vil have sportskanalerne 

så får du stadig… 

 

Mette: men så kan du jo så igen tage den med blandingskanalerne 

 

Maya: ja ja det kommer an på hvordan man gør det 

 

Lasse: eller man kan gøre som mig og ikke gå op i TV pakken. Jeg har ikke 

efterspørgsel efter den store TV pakke for jeg synes det er lort  og derfor har jeg så 

tilkøbt sportspakken ved siden af 

 

Maya: ja, det kan jeg så ikke 

 

Anna: det er tvunget igennem hvor hun  bor 

 

Lasse: men det er en hel anden diskussion. Så kunne du jo flytte hvis det var et stort 

problem 

(alle griner) 

 

Anna: det er lige meget 

 

Lasse: det er sådan 600 kr. om måneden eller sådan noget, det er virkelig dyrt, når man 

for 230 kan få Premier League hver søndag. Så er det jo så igen et spørgsmål om, at jeg 

synes Yousees store pakke er håbløs fordi jeg synes der er så meget lort, og jeg gider 

ikke have det, når jeg alligevel kun kan lide to kanaler. Og de kanaler kan jeg så bare få 
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hvis jeg køber Viaplay for 230 kr. om måneden tror jeg det koster. Øhm.. og så Netflix 

ved siden af, og så har jeg faktisk fået al det jeg skal bruge. 

 

Maya: men man kan jo stadig framelde sig licens, man bliver jo ikke tvunget to at betale 

licens. 

 

Alexander: men det er lidt en tvang alligevel 

 

Anna: må jeg gerne sige noget? 

 

Interviewer: Anna vil gerne lige sige noget 

 

Anna: øh jeg tror også det er sådan.. det kan jeg mærke her når vi sidder her, for mig at 

jeg sådan.. jeg er meget splittet omkring licens inde i mig selv (griner). Det lyder måske 

lidt mærkeligt, for jeg har det på den ene side som om at jeg bruger deres ydelser og jeg 

kan faktisk meget godt lide Drs programmer og jeg hører radio.. jeg kan helt vildt godt 

lide P3, derfor vil jeg gerne  betale for det. Jeg synes det er for dyrt, og jeg synes 

egentlig det er for mange penge de tager for det, og jeg synes det er provokerende at når 

de bruger for mange penge på fx Eurovision, at min licens så skal stige. Altså jeg kan jo 

se at mens jeg har betalt licens det sidste år, er det steget med to kroner om måneden. 

Og det synes jeg jo er pisse irriterende, men jeg går jo ikke ind og vælger det fra for 

samtidigt synes jeg, at jeg har en pligt til at betale for det jeg bruger. Og fordi jeg godt 

kan lide det.. 

 

Mette: ja 

 

Anna: jeg synes da det er en sindssygt svær diskussion bare for mig selv. Det er jo ikke 

fordi at jeg er sådan besluttet på at ”jeg skal bare betale licens, det skal alle for det skal 

man bare gøre”. jeg tror det er meget sådan.. 

 

Maya: jeg vil også sige nu kom det også til at lyde som om at jeg bare er totalt fortaler 

for licens hele tiden, maya.. altså jeg sidder her helt alene med.. eller Anna hun betaler 

jo også. 

 

Lasse: jeg tror også jeg gør (alle griner) 

 

Maya: jeg synes bare at diskussionen ligger et helt andet sted. Jeg synes nemlig den 

ligger med hvordan bliver det betalt. For ja, jeg er også utilfreds med at jeg betaler 200 

kr. når jeg kan betale 100 kr. jeg synes egentlig ikke det er så dyrt at betale 100 kr. om 

måneden for nogle TV kanaler, men jeg kunne ligeså godt bruge de 100 kr. på Netflix 

hvis jeg ville. Det er jo igen den der med valgmuligheden. Men jeg synes bare det 

handler rigtig meget om, hvordan folk ser det på de forskellige platform, hvordan det 

bliver betalt, valgfriheden… alle de ting der ligger udenom som jo er et symptom af den 
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verden vi lever i nu, og ikke licens der kom for nærmest 100 år siden ikke (Mette 

griner) 

 

Mette: Har i snakket med DR på noget tidspunkt? (kigger på intervieweren) 

 

Interviewer: ja 

 

Mette: ja, har de nogensinde lavet en meningsmåling, en afstemning om hvorvidt.. hvad 

for nogle kanaler der er efterspørgsel efter?  

 

Interviewer : det spurgte jeg dem om, men hende vi snakkede med havde dem ikke 

 

Mette: nej, men min pointe er bare, at der ville de jo kunne finde ud af hvad der var 

efterspørgsel på og så ville de kunne skære alt det andet lort fra. 

 

Anna: jeg tror der er efterspørgsel på det hele. Når alle kan se det så tror jeg…fordi 

generationerne ser forskellige kanaler 

 

Mette: men min pointe er at hvis nu hvis man nu laver en afstemning med ”hvis du 

skulle betale for det her”. Hvis der nu var et gebyr på adgang til P3, ville du så betale 

for det hvis det koster øh 20 kr. om måneden, whatever det nu er. Ville du så vælge det 

til eller fra, og hvad for nogle programmer er det du vægter højest. Så ville de jo kunne 

finde ud af ”nå okay, så sport på et eller andet, det er der rigtig mange fyre der gerne vil 

have. Monte Carlo var mega høj i alle aldersgrupper osv. osv.”. så ville de finde ud af 

på den måde hvad der er. Så ville det ikke bare være fordi at du har adgang til det hele. 
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Men så skal du faktisk tage et valg og så ville de så kunne se hvad der bliver vægtet. 

Øhm.. 

 

Interviewer: jeg vil gerne vise jer en reklamefilm 

 

Mette: jeg skal altså gå om lidt. Jeg skulle være gået for 20 minutter siden 

 

Interviewer: ja, vi skynder os 

 

(afspiller reklamefilmen) 

 

Lasse; det der, det er jo heller ikke public service 

(Anna griner) 

 

Malthe: licens er noget vi giver til hinanden.. det har jeg også skrevet 

 

(reklamefilm slut) 

 

Interviewer: vi slutter lige om lidt, jeg skal bare høre jeres tanker om den her 

reklamefilm. hvad tænker i? 

 

Malthe: kedelig 

 

Interviewer: Malthe du sagde at du også har skrevet licens er noget vi giver til 

hinanden? 

 

Malthe: ja det har jeg også skrevet. Det er bare den der sætning ”licens er noget vi giver 

til hinanden” altså reklamemæssigt kan jeg godt se at det giver god mening og spille på 

den der ”det er noget vi giver til hinanden” fordi det netop er følelsesporno, det er 

skyldfølelsen. Jeg sidder sammen her med tre der rent faktisk betaler licens og den er ret 

høj fordi jeg ikke betaler licens. Hvis vi andre tre betalte så skulle de andre kun betale 

100 i stedet for 200. Så den spiller på noget som jeg helt klart godt kan forstå, meeen 

jeg synes det er noget tyk. De har helt klart fundet du af at folk har dårlig samvittighed 

når de ikke betaler licens.  

 

Lasse: du kan jo bare mobile paye dem 

 

(Malthe og Lasse griner) 

 

Malthe: men når jeg sidder her så tænker jeg ”ej jeg har egentlig set ret meget kaj og 

Andrea” eller ”nå ja, det er sku da også Mette Blomsterberg, hende kan min søster 

egentlig også ret godt lide” 

 

Maya: så er det jo godt at dine forældre betaler 

(alle griner) 

 

Malthe: det er også derfor min samvittighed er lidt bedre ikke. Men jeg kan godt se.. de 

prøver jo at gære det til lidt det her ”DR er en del af din kultur” på den måde ikke.. ”du 
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skal have dårlig samvittighed fordi du ikke bidrager til din kultur”. Det viser sådan alle 

de der klassikere der.. der var nogle af dem jeg ikke lige kunne regne ud men sådan Kaj 

og Andrea står helt klart ikke. Der kan man sige, ja okay dem har jeg faktisk set 

sindssygt meget. Det er ret gennemskueligt hvad det er de prøver på. 

 

Mette: for at være helt ærlig, jeg sad og fik sådan lidt opkastfornemmelse. Jeg synes 

bare det er for meget følelsesporno. Jeg synes det er alt for meget. De kører virkelig på 

alle de der danske værdier, på din barndom osv. Det er bare så tydeligt som Malthe også 

sagde, hvad det er de vil, og jeg synes bare at et er så kvalmende, at de er nødt til at køre 

på det. Fordi de godt ved… for mig er det et signal om at de godt ved, at det de har gang 

i lige nu, det virker ikke jo ikke rigtigt. Så derfor er de nødt til at køre på de der værdier. 

Derudover, du sagde at hvis det er vi betaler nu (kigger på Malthe), så ville det komme 

til at falde, men du sagde (kigger på interviewer) at der var 200.00 der ikke betalte 

ikke.. ville et gøre en forskel på 100 kr.? altså, ville det halvere det? 

 

Alexander: nej overhovedet ikke 

 

Mette: præcist.  

 

Alexander: de lavede et jubilæumsshow for 2 måneder siden. Jeg så to minutter af det, 

og så fik jeg det simpelthen dårligt. Det var også bare sådan noget ”tusind tak til alle 

jer” og sådan noget lidt i samme stil som den reklame der. Øhm.. jeg synes de kørte 

meget på den der samvittigheden og tvang og.. det er sådan lidt den samme stil de kører 
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med generelt. Jeg synes de kører på en.. en hel.. ledelsesstil som jeg synes er umoderne 

at køre på. 

 

Maya: jeg tror den rammer helt forkert, for den rammer bare dem der betaler licens i 

forvejen. Alle dem der ser Mette Blomsterberg, bagedyst, whatever, det er da folk der 

betaler licens i forvejen. Det kan godt være vi har set Kaj og Andrea men altså… 

 

Anna: men der betalte vores forældre også licens.. 

 

Maya: jeg tror ikke den rammer folk der alligevel… altså… mine forældre ser kun DR, 

de betaler licens, det er fint, ser søndagsdebat  og nyhederne. Det kører ikke. Altså.. det 

rammer jo ikke os. 

 

Interviewer: i hele det der ”licens er noget vi giver til hinanden” der er et 

fællesskabsargument i det. Vi sørger for at alle får noget.. 

 

Maya: men det taler rigtig godt til os der allerede betaler. Så bliver vi sådan ”ej hvor 

dejligt” 

 

Anna: ”se jeg betaler for at alle kan se DR, hvor er det skønt” 

 

Maya: men.. det er jo bare ikke samfundet der er sådan nu, at solidaritet vægtes højt. 

 

Mette: hvad føler du når du ser den? 

 

Alexander: bliver i ikke irriteret over at vi andre ikke betaler… 

 

Anna: jo 

 

Alexander: ..når man ser at i giver til os andre 

 

Anna: jo, når jeg ser den her reklame, og det er ikke fordi, jeg har det fint med at i ikke 

betaler, for det har ikke noget med jer at gære, det har noget at gøre med at der er en 

ydelse lige nu, som jeg har lyst til at betale for og så skal jeg betale for at i andre heller 
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ikke betaler.. altså. Så mår jeg ser den der så tænker jeg ”ja, licens er noget jeg giver til 

alle sortseerne” 

 

Alexander: ja ja 

 

Anna: men altså det er lidt den følelse jeg får.  

 

Alexander: tak for Xfactor (alle griner) 

 

Anna: er det det mine licenskroner er gået til, så du kan se Xfactor? 

 

Alexander: tusind tak 

 

Maya: så kan man godt have det nedern over hvis man s har den følelse engang imellem 

”ej, hvorfor hader folk mig for at betale licens?” (alle griner) 

 

Mette: der er jo ikke nogen der hader folk 

 

Anna: jeg tror.. 

 

Maya: så er det jo bare super nedern. ”jeg giver dig alle mulige TV kanaler og så hater 

du på mig” 

 

Anna: ja (griner). Jeg tror Maya har ret, jeg tror ikke.. den rammer jo ikke dem som ikke 

betaler licens. For mange af dem der ikke betaler licens som i siger, det er jo også dem 
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som ikke bruger så mange af ydelserne. De sidder ikke og ser fjernsyn så meget, at de 

når det der ene minut om døgnet hvor der er øh ’reklame’ for DR. 

 

Mette: altså vi er enig om at ham der med hatten, han er ikke nogen kendt person vel? 

 

Malthe: ham kunne jeg heller ikke lige kende 

 

Mette: han er bare en stand.-in. 

 

Anna: det er bare en stand-in, det er ham der kommer med Kaj og Andrea og giver dem 

videre til dig. 

 

Interviewer: Alexander, hvad tænker du? 

 

Alexander: øh.. nu så jeg ikke så meget af den. men … 

 

Lasse: får du dårlig samvittighed? 

 

Alexander: nej overhovedet ikke 

 

Interviewer: hvad med fællesskabet? 

 

Alexander: jeg har generelt ingen samvittighed så (griner). Ej. Lige i forhold til det her 

har jeg ingen samvittighed overhovedet. Ikke når jeg føler mig tvunget til det. 

 

Interviewer: så der tæller fællesskabet ikke? 

 

Alexander: nej.. det vækker intet i mig overhovedet. 

 

Maya: men det er jo også.. det næsten at smøre for tykt på 

 

Mette: synes du? (sagt med ironi i stemmen) 

 

Malthe: det er ret gennemskueligt 

 

Maya: ikke bare filmen, men bare sloganet i sig selv.. altså det er noget vi giver til 

hinanden .. ja men.. 

 

Anna: nej det er noget jeg betaler for at jeg selv kan se det 

 

Alexander: jeg ville meget mere bryde mig om hvis det var en frivillig stil de kørte. ”vil 

du ikke være sød at betale” eller et eller andet. Altså, nu ved jeg ikke hvordan man 

skulle gøre det, men hvis der var en struktur hvor det var frivilligt at melde sig til, og de 
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spillede mere på… på … man kunne sagtens køre på den samme, bare med et andet 

slogan.  

 

Malthe: ”skat – det er noget vi giver til hinanden” 

 

Alexander: det kan man sige. Det er lidt i samme stil ikke, men stadig.. jeg synes det er 

en forkert måde at gøre det på. 

 

Maya: nu vil jeg også sige, lige præcis, så ovenpå står der ”uden licensen kunne vi for 

eksempel ikke have et reklamefrit DR” og de fleste sidder her og siger ”jeg er ligeglad 

med om der er reklamer”. 

 

Mette: hvad er det der? Hvor mange penge har de brugt på den reklame? 

 

Maya: jeg tror ikke vi skal snakke om hvad det offentlige bruger på … 

 

Alexander: det er jo en reklame for deres egen kanal. Det er jo faktisk ulovligt.. (griner) 

 

Lasse: der er jo i princippet også reklamer på DR. Der kommer da altid en bare for alle 

mulige andre programmer. Men det er heller ikke fordi man ser det uafbrudt heller. Man 

ser jo altid lige en 3-4 minutter.  

 

Malthe: det er bare ikke produktreklamer 

 

Lasse: Nej 

 

Anna: det er jo ikke  

 

Lasse: men man kan sige, det er jo stadig spildtid når man sidder og ser… 

 

Mette: det er noget andet end de der dårlige tacky reklamer der kommer på.. 

 

Anna: jeg hader dem,  for det er de samme der kommer når jeg skal det samme 

program, det er jo forfærdeligt.  

 

Mette; det er jo så dårligt at det er sjovt. 

 

Interviewer: vi stopper fokusgruppeinterviewet nu og tusind tak fordi i ville komme.  

BILAG B - FOKUSGRUPPEINTERVIEW – FORSKELLIG 

UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND 

 

Baggrundsinformation  

 Maria, 22 år, betaler licens, studerer fysioterapi  

 Marie, 24 år, betaler ikke licens, læser til folkeskolelærer, men er på barsel 

 Nanna, 23 år, betaler licens, færdiguddannet pædagog 

 Cleo, 22 år, betaler licens, læser design på KEA  
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Interview 
Interviewer: 

 

”Hej og velkommen. Vi er i gang med at skrive speciale om DR licens, og vil i den 

forbindelse finde ud af hvad unges holdning til licens er.  I en fokusgruppe er det 

meningen at i skal styre diskussionen. Det skal altså være en diskussion mellem jer og i 

må derfor meget gerne kommentere på hinandens udtalelser. I må meget gerne nævne 

jeres navne hver gang i taler. Årsagen er at vi skal skrive interviewet ned, og så bliver 

det lettere at finde ud af, hvem der siger hvad. I får udleveret et papir hvor der står 

licens i midten, og så vil vi gerne have jer til at skrive de associationer i får til licens 

ned.  Men før det, starter vi med en hurtig introduktion hvor i gerne må fortælle hvad i 

hedder, hvor gamle i er, jeres uddannelsesmæssige baggrund og om i betaler licens” 

 

Marie: skal vi sige om vi har gjort det engang? 

Interviewer: det må du gerne. Hvis vi starter herovre, Marie? 

 

Marie: jamen jeg hedder Marie og jeg er 24 og jeg har engang betalt radiolicens, heh, 

men jeg betaler absolut ikke licens i dag. Øhm.. jeg er på barsel men læser til 

folkeskolelærer 

 

Nanna: jeg hedder Nanna, jeg er 23, jeg betaler licens og jeg er uddannet pædagog 

 

(Turen er gået til Maria men hun har munden fuld af kage, så hun kan ikke tale. Alle 

griner) 

 

Cleo: skal jeg bare tage den? Jeg hedder Cleo, jeg er 22, jeg betaler licens og jeg 

studerer design på KEA. 

 

Maria: Jeg hedder Maria, jeg er 22, jeg studerer fysioterapi i Næstved. Og jeg betaler 

licens. 

 

Interviewer: og du betaler licens. Sagde du også det Cleo? 

 

Cleo: ja 

 

Interviewer: du betaler også licens. Perfekt. Nå, men så har i papirerne her foran jer og 

så får i nogle minutter til bare at skrive alt muligt ned. bare hvad der lige falder jer ind. 

 

Marie: vil du være min højre hånd? (kigger over på intervieweren da hun har en nyfødt 

baby på armen) 

 

Interviewer: ja, det vil jeg gerne. 

 (Interviewer skriver ned mens Marie i lavt stemmeleje dikterer hvad der står) 

 

Marie: dyrt, bliver brugt på fis og ballade, personalegoder. Øhm.. genudsendelse. Det 

ved jeg sku ikke.  Hetz, jeg synes de kører hetz mod folk. Øhm tvang. Man kunne gøre 
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det over skatten. Øh selvfølgelig DR, men jeg tænker også TV2. Jeg ved sku ikke 

(griner) 

 

Interviewer: men det her er også godt 

 

Marie: burde sikre godt TV 

 

(Marie begynder at amme) 

 

Interviewer: yes, har i alle sammen fået skrevet nogle associationer ned? 

 

Nanna: lige et øjeblik 

 

Interviewer: ja  

 

(Nanna kigger op og giver tegn til at hun er færdig) 

 

Interviewer: lad os starte med dig Maria. Prøv at nævn en af de ting som du har skrevet 

ned 

 

Maria: jeg har skrevet at jeg synes det er uretfærdigt 

 

Interviewer: ja, hvorfor? 

 

Maria: øhm fordi det ikke er noget man selv får lov at vælge. Ligesom alle andre mulige 

tv kanaler. Du får lov til at vælge om du vil have TV2, det er pludselig ikke bare noget 

du skal betale licens til. Øhm.. ja ligesom alle mulige andre betalingskanaler burde man 

selv kunne vælge. 

 

Interviewer: hvad tænker i andre om det? 

 

Marie: enig 

 

Cleo: enig 

 

Nanna: enig 

 

Marie. ja, altså bortset fra at man godt kan lade være med at betale 

 

Interviewer: ja 

 

Nanna: men hvis man så lader være med at betale så kommer de og banker på døren og 

spørger om man har TV eller computer og om man kan gå på nettet, altså og så står man 

der og er lidt fanget, medmindre, man kan selvfølgelig nægte og lukke dem ind, men 

man skal jo sørge for at man ikke har noget som helst i øjenrækkevidde sådan så de kan 
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kigge ind og sige ”nå men hvad.. du har da et TV stående lige der?”, sådan nogle ting. 

Og de vil jo gerne tjekke op på folk. De vil jo gerne have deres penge. 

 

Interviewer: ja 

 

Nanna: så.. det det er de fleste mennesker der ikke betaler der bliver tjekket og så bliver 

tvunget til at betale 

 

Interviewer: er der nogensinde nogle af jer der har prøvet at blive ringet og af licens 

eller der har stået en? 

 

Marie: flere gange 

Interviewer: flere gange? 

 

Marie: det var derfor jeg endte med at betale radiolicens. Fordi de tilmeldte mig licens 

og så gik jeg ind og tilmeldte mig kun radiolicens 

 

Interviewer: ja 

 

Marie: øh og så flyttede jeg fra den ejendom hvor jeg betale radiolicens og så afmeldte 

jeg mig licens. 

 

Interviewer: der er ingen af jer der har haft manden der kom? 

 

Maria: nej 

 

Nanna: nej 

 

Marie: jo jeg har haft manden der kom på mit kollegie, men så advarer vi hinanden. Så 

skriver vi rundt til hinanden og advarer. Han har være der mange gange, så der er nok 

ikke særligt mange der betaler licens derinde. 

 

Nanna: jeg synes man har hørt om mange som kender nogen.. eller har hørt om nogen 

hvor der lige pludselig har stået en licensmand og banket på. Jeg tror det er rimeligt 

normalt. 

 

Marie: det tror jeg også. Vi havde ham fire dage i træk i samme opgang fordi folk ikke 

åbnede 

 

Nanna: okay 

 

Interviewer: hvordan opfatter man det så når han stå derude? 

 

Marie: det er top ubehageligt.  

 

Interviewer: ja 

 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 164 

Marie: man er helt sådan ”går han nu? Nej det gør han ikke ” og han skal hele vejen op 

og han skal hele vejen ned ikke. Det var ikke så rart. Derfor har jeg også skrevet hetz. 

Jeg synes virkelig de kører hetz mod folk. Jeg synes virkelig det er ubehageligt. 

 

Marie: Det er også det man føler. Man føler sig jo kriminel nærmest 

 

Marie: præcis 

 

Maria: fordi der står en, eller ringer en op og lige pludselig så er du tilmeldt fordi du har 

sagt et eller andet i telefonen som egentlig ikke var ”jeg vil rigtig gerne have licens” 

men var måske ”jamen jeg kunne måske godt.. jeg skal lige snakke om det”. Pludselig 

ar jeg tilmeldt, og så blev jeg ved med at få rykkere, altså okay, så er det bare nu, for 

ellers bliver regningen jo bare større og større. 

 

Marie: ja (griner let) 

 

Maria: altså.. 

 

Marie: jeg prøver også i telefonen hvor jeg siger at jeg kun har net på mit arbejde eller 

et eller andet. Det kan de jo ikke nægte. Og så tilmeldte han mig alligevel fordi han ikke 

troede på mig. Det er bare sådan.. det er jo ikke fedt. 

 

Interviewer: vi skal lige huske at have navne på hver gang der bliver sagt noget 

 

Marie: nå ja det er rigtigt 

 

Nanna: nå øh.. Nanna siger noget. Hvad hedder det jeg synes også bare det er strengt det 

der med at man skal betale licens og så derudover skal man finde en internetudbyder og 

en  øh TV-udbyder, og det ender faktisk med at man betaler rigtig rigtig mange 

hundrede kroner om måneden for at kunne gå på nettet og have TV derhjemme, fordi 

licensen er så dyr og så plus at det også er dyrt at have TV og internet derhjemme. Det 

er rigtig dyrt hvis man gerne vil være på nettet eller se TV. 

 

Interviewer: synes i.. altså fylder det meget i budgettet.. licens? 

 

Maria: Jeg har valgt, Maria, jeg har valgt den halvårlige pakke i stedet for at øh hvert 

kvartal. Så altså . nå man ser på at det er den halvårlige pakke i stedet for hvert kvartal 

så bliver det pludselig billigere i stedet for at skulle betale hvert kvartal. Men når man så 

får den der regning hvert halve år, så er det pludselig rigtig mange penge der skal 

punges ud. Og så står man lidt.. shit 

 

Nanna: ja jeg har det på samme måde. Jeg har nemlig også valgt hvert halve år, og jeg 

tror de var i marts måned jeg skulle betale, og jeg kunne lige pludselig ikke forstår 

hvorfor der ikke stod særlig mange penge på min konto, men så gik jeg ind og tjekke og 

så var det jo så licens jeg blev rimelig irriteret vil jeg godt sige. Nå men hvad går de 

penge egentlig til? For mig er det bare penge ud af vinduet og bare sådan lidt.. du kunne 

få så mange ting for de penge så jeg blev sådan lidt ærgerlig og bare tænkte ” nå pis” og 
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om et halvt år så bliver der trukket det samme beløb igen og.. så står man der og tænker 

”nå.. lort igen”.  

 

Interviewer: Cleo hvad har du skrevet? 

 

Cleo: jamen altså.. Cleo, øh jeg ved ikke .. jeg ved ufatteligt lidt om licens. Jeg ved 

faktisk ikke rigtig hvad det er og det føler jeg er mit største problem med licens det er 

fordi jeg, jeg ved ikke hvad pengene går til. Jeg ved ikke hvad det gavner mig,  jeg ved 

ikke hvorfor jeg skal betale det og hvorfor det sådan.. så for mit vedkommende så er 

manglen på info… udgiften jeg betaler hver måned.. 

 

Marie: det er lige præcis derfor jeg ikke betaler licens. Min kæreste har arbejdet på DR i 

9 år og han fortalt mig hvad pengene de gik til. Hvordan de lige pludseligt i den ene 

afdeling manglede.. eller ikke manglede, havde 100.000 til overs som de skulle bruge 

inden året var omme. De vidste ikke lige hvad de skulle bruge dem til og så arrangerede 

de bare at de kunne bruge dem til noget fis og ballade eller til noget de ikke manglede 

reelt i afdelingen, så altså.. derfor blev jeg bare sådan ”det skal vi absolut ikke betale” 

og han kunne aldrig finde på det efter han arbejde der. Altså.. 

 

Nanna: Nanna, jamen jeg vidste egentlig heller ikke helt præcist hvad det er penge går 

til. Udover at det går til DR og hvad det egentlig er.. jeg ved heller ikke helt præcist.. 

jeg kan ikke rigtig se hvad det er det gavner mig at jeg betaler det. Og jeg synes heller 

ikke der er noget information om det overhovedet som Cleo siger øhm.. hvor kommer 

den der information udover at der står en hvis man ikke betaler og banker på døren eller 

man melder sig til fordi man ikke tør at lade være. Men hvor er informationerne 

omkringhvad det er man betaler til. Det synes jeg er sådan lidt.. det synes jeg er forkert. 

Når man skal betale så mange penge. 

 

Maria: Maria, i princippet så, der er jo flere der snakker om at det er skide ulovligt det 

de laver øhm.. så det er sådan lidt, at de har bare sat sig på det her monopol ”vi er 

Danmarks oplysningskanal” altså..øhm.. ligesom fastholder den.. ligesom hvad hedder .. 

de ligesom siger ”ja vi kommer ud, vi kommer efter dig” nærmest. Man føler sig jo 

virkelig sådan kriminel hvis du ikke betaler det. Sådan har jeg det helt vildt, og det var 

grunden til at jeg endte med at betale.  

 

Marie: Marie, ja jeg synes at det er rigtig ærgerligt fordi det kunne.. de kunne få nogle 

flere programmer ud af det, det er jo ligesom det der er meningen. Men som man ser det 

lige for tiden så er det rigtigt mange genudsendelser kan jeg afsløre på Barsel 

(de øvrige informanter griner) 

 

Marie: hele tiden. Det er helt sindssygt. Og hvis du sidder og skal se noget midt på 

dagen så er det rent auktionsprogrammer. Det er underholdning. Det er blevet en 

underholdningskanal, det er ikke særligt oplysende. Det synes jeg, samtidig med det 

andet jeg sagde, så synes jeg det er helt håbløst. Jo de laver tv-serier. De har lige lavet 

en tv serie til jeg ved ikke hvor mange millioner, 1864. Sindssygt dyre tv-serier. Den 
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var da god men… men det er mange penge for det ikke altså. Det kunne man have brugt 

på flere ting i stedet. 

 

Interviewer: hvad tænker i om for eksempel, nu siger du 1864, så er der også alt det med 

melodi grand prixet hvor der blev fyret mange penge af. 

 

Marie: det gjorde der 

 

Cleo: Cleo, men er det det penge for licens går til? Er det sådan nogle events? 

 

Marie: ja 

 

 Interviewer: altså, for oplysningens skyld. Ja, det er det også, men.. 1864 er også 

finansieret stort set.. 90% af den serie er finansieret af kulturministeriet og filmselskaber 

og sådan nogle ting, så ikke helt. Og det samme med eurovisionen var det jo også 

Wonderful Copenhagen som også stod bag, men DR er stadig afsender af et program 
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som fik et millionstort underskud ikke.. har det påvirket sådan overordnet syn på, sådan 

lysten? 

(Marie griner) 

 

Marie: jamen jeg tænker da at det ikke giver mig mere lyst til det. Det giver mig ikke 

mere lyst til det. Det gør det ikke.  

 

Maria: Maria, kan man overhovedet sådan i princippet afmelde sig? Jeg ved ikke 

engang om man kan, eller er jeg bare faldet i fælden 

 

Marie: det kan man godt.  

 

Nanna: men så komme de nok højest sandsynligt og banker på din dør og spørger dig 

om du har TV og internet 

 

Marie: om dit TV er gået i stykker eller hvad fanden der er sket 

(alle griner) 

 

Nanna: og så lige pludselig.. 

 

Marie: har du tabt din smartphone? 

(alle griner) 

 

Nanna: og så det næste er om du slet ikke har lyst til at se TV og internet mere 

 

Marie: super 

 

Nanna: Ja 

 

Interviewer: Nanna hvad har du ellers skrevet ned? 

 

Nanna: jeg har skrevet at øhm.. ja nu er jeg så godt nok blevet færdiguddannet men da 

jeg var studerende og var flyttet hjemmefra og skulle til at betale licens så fik jeg lidt en 

kæmpe overraskelse over hvor dyrt det egentlig var. Og jeg synes egentlig at det er 

rigtig strengt at studerende blandt andet og også andre forskellige grupper, også 

pensionister og … nu ved jeg ikke om der er for pensionister eller for folk på 

overførselsindkomst, men jeg ved at som studerende får du ikke noget som helst, hvad 

hedder det, rabat på licens. Jeg synes bare at når det er så dyrt som det er, så når man er 

i gang med at tage en uddannelse og gerne skulle gøre noget godt for staten på et eller 

andet tidspunkt. Så synes jeg det er frækt man skal betale så mange penge til licens. Øh 

og som studerende er du nødt til at have internet, du er nødt til at tjekke dine lektier, du 

er nødt til at skrive opgaver og.. altså, du er nødt til at have det internet og alligevel skal 
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du betale fuld pris som det er at uddannede gør. Jeg synes, jeg tror i hvert fald, jeg er 

ikke sikker, men jeg tror ikke rigtig der er nogen der får nedslag i prisen øhm.. 

 

Interviewer: pensionister 

 

Nanna: ja.. øh.. nogle pensionister.. jeg ved.. altså. Men men der synes jeg bare det er 

mærkeligt der ikke er forskel, eller at der er forskel mellem studerende og pensionister 

øh for jeg er ret sikker på at en pensionist fik flere penge end jeg fik da jeg var 

studerende og det synes jeg egentlig er uretfærdigt. Og jeg synes også at det er 

uretfærdigt, altså, man står der og skal rent faktisk gøre noget godt, men så alligevel 

skal man bruge rigtig mange af sine dyrebare studiepenge på at betale licens. Så det kan 

jeg ikke forstå at man ikke vælger at lave en eller anden form for rabatordning.’ 

 

Maria: Maria, jeg har lige et spørgsmål, altså DR har åbenbart monopol på internet 

også, eller hvad? 

 

Interviewer: nej. Det er bare igennem DR kan du bruge deres services. Du kan se TV på 

internettet. Når du har en smartphone for eksempel så har du adgang til det, og alene det 

gør at du er licenspligtig. 

 

Marie: Marie, kan de følge en via Google map om man er hjemme? Det kan de ikke 

vel? 

 

Interviewer: det ved vi ikke 

 

Marie: det har jeg nemlig undret mig over om de kan. Det tænkte jeg bare på, for på et 

tidspunkt vil de begynde at spore en via Google om man er hjemme.  

 

Nanna: ej det tror jeg ikke 

 

Marie: de gør rigtig mange ting som de ikke må. Tror du ikke? 

 

Interviewer: Cleo hvad har du skrevet? 

 

Cleo: øhm  jeg har skrevet, for de har nemlig, de ringede nemlig mig op og ville høre 

om jeg betalte licens og om jeg havde et TV og alt det der. Og så var jeg jo inde og 

tjekke og så kunnen jeg se at hvis man boede sammen med sin kæreste, så skulle man 

bare betale én licens, hvis man boede sammen med roommates så skulle man betale 

flere licenser. 

(Maria griner let med kage i munden) 

 

Cleo: og det  synes jeg jo er en helt vildt mærkelig ting fordi oftest har de jo et tv, et 

fælles tv. Jeg har en veninde, hun bor sammen med øh to eller tre andre room mates og 
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det vil sige at de skal betale tre gange licens for at have et fjernsyn de kun kan se på 

samme tid jo. 

 

Interviewer: ja 

 

Cleo: og det synes jeg også er lidt tankevækkende.. at det ikke bare er en husstand, at 

der ikke er ’en licens per husstand men at der er så meget. 

 

Marie: nu er vi virkelig nede i detaljen. 

 

Cleo: mmm 

 

Marie: Marie, men jeg vil sige at som folkeskolelærer der bruger jeg det rigtig meget. 

Så altså på den måde 

 

Interviewer: altså DR? 

Marie: ja, så på den måde så kunne jeg godt betale licens altså.. men det er jo på mit 

arbejde, så det er jo ikke privat. 

 

Interviewer: hvordan bruger du det meget? 

 

Marie: deres skole site, de har et skole site. Der er rigtig mange gode 

undervisningsmaterialer derinde, film og Tv serier og sådan så.. på den måde bruger jeg 

det rigtig meget, men det er jo ikke privat. 

 

Interviewer: hvordan bruger i andre det? DR’s services? Har i nogle programmer i ser? 

 

Cleo: nej 

 

Interviewer: nej? 

 

Cleo: overhovedet ikke 

 

Maria: Maria øh, jeg bruger  både DRs nyhedsapp som popper op, og det er faktisk lidt 

ligegyldige ting der kommer hele tiden, men øhm jeg bruger også rigtig meget DR3 

faktisk, jeg synes det er en sjov kanal. Det er en god underholdningskanal. DR2 kan jeg 

også godt lide at se, dokumania, øhm.. så ja, jeg bruger det jo, det er bare mange penge. 

 

Interviewer: ja ja 

 

Nanna: Nanna, øhm selve DRs kanaler bruger jeg egentlig ikke i noget særligt stort 

omfang øhm ikke sådan slet ikke ligesom Cleo, men jeg bruger det heller ikke så meget 
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og jeg synes at det beløb jeg betaler er ikke så meget som jeg bruger det. Jeg synes ikke 

det er pengene værd i hvert fald. 

 

Interviewer: hvad med nogle af deres radiokanaler? 

 

Marie: jeg bruger det hele. Jeg bruger både deres TV på internettet og jeg bruger deres 

radio og jeg ser det i fjernsynet. Jeg er nok den der bruger det mest, men jeg er også den 

der ikke betaler. (alle griner) 

 

Marie: det er ret interessant 

 

Cleo: Cleo, jeg ikke engang hverken se DR2 eller DR3. Jeg kan se  DR1 og TV2 og jeg 

betaler alligevel licens. 

 

Interviewer: nå, på grund af signal eller..? 

 

Cleo: jeg ved ikke hvorfor, jeg tror ikke det er en del af min pakke åbenbart, eller sådan 

noget. For min yousee pakke eller et eller andet. 

 

Interviewer: jo det er det. Man betaler ikke også for DR og DR2 og andet Tv pakke 

også. Lige så snart du plokker et TV ind i et stik, eller i et signal stik, eller hvad det nu 

er det hedder 

 

Nanna: antennestik 

 

Interviewer: antennestik, så får du automatisk adgang til DRs services. 

 

Marie: jeg har også haft det hvor jeg slet ikke kunne se det. 

 

Interviewer: der er måske noget galt med signalet… er der nogle der har nogle andre 

interessante indfald?.... Maria, hvad har du skrevet? 

 

Maria: øhm..jeg har skrevet, jeg har skrevet kvalitet. Jeg har skrevet gode oplysninger… 

 

Interviewer: hvorfor har du skrevet kvalitet? hvad tænker du med det? 

 

Maria: jeg ser straks TV3 som modstykke til DR. Jeg vil langt hellere se DR end jeg vil 

se TV3 for eksempel, så jeg synes det.. hvad hedder det.. programmerne er bedre. Øh så 

jeg synes egentlig.. jeg kan godt lide.. ja ja..jeg synes det er nogle flere shows. 

 

Interviewer: hvad synes i andre om kvaliteten af programmer? 

 

Nanna: Nanna øhm det er da helt sikkert bedre kvalitet end reality programmer og alle 

de der ting. Og jeg synes da også på mit arbejde, der bruger jeg også DRs kanaler meget 

mere end hvad jeg bruger øhm.. TV3 og andre kommercielle kanaler. Jeg arbejder på et 

børnehjem med de ældste børn og der, der synes da at man prøver at motivere dem og 

sætte DRs kanaler på frem for og sige ”nå men nu ser i TV3 og ser paradise hotel” der 
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lærer de alligevel ikke noget. Så jo, jeg synes da helt sikkert at kvaliteten er noget helt 

andet og mere lærerigt end de andre kanaler. Så det synes jeg egentlig Maria har ret i… 

 

 

Interviewer: Marie hvad har du ellers skrevet? 

 

Marie: øhm jeg kunne have skrevet reklamer, det kan jeg at det har jeg ikke gjort, men 

det slipper man jo sådan set for på DR. Det kan jeg rigtig godt lide. Øh… ja… men hvis 

man skal hive den tråd op fra lige før omkring kvalitet, så er det selvfølgelig individuelt, 

det kommer selvfølgelig an på hvilken journalist man bryder sig om 

 

Maria: helt klart 

 

Marie: der er TV2 også. TV2 går også hen og bliver mere og mere populært fjernsyn 

frem for oplysning. Så… og derfor er jeg heller ikke 100% imod licens, altså.. jeg kan 

godt lide det der med at vi skal sikre at der ikke er reklamer og at vi kan få ordenligt 
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fjernsyn og.. altså.. men, spørgsmålet er hvor neutralt det er (griner). Altså..men det vil 

man jo altid stille spørgsmål ved. 

 

Interviewer: Maria har du mere på din liste? 

 

Maria: nej 

 

Cleo: vi har været rundt. 

 

Marie: jeg har skrevet at man kan gøre det over skatten. Det forstår jeg virkelig ikke 

hvorfor man ikke gør. Hvorfor trækker man ikke licensen over skatten? 

 

Maria: øh Maria, men er det ikke også fordi der er nogle der bare har valgt fjernsyn og 

medier fuldstændigt fra. Så er det jo lidt ærgerligt at de skal betale.  

 

Marie: men hvordan kan man så kalde den.. hvordan kan man så stå inde for det. DR 

burde jo være en oplysende kanal for Danmark. Altså som alle burde have rettigheder til 

og alle burde betale til 

 

Nanna: ja 

 

Marie: jeg forstår seriøst ikke hvorfor vi individuelt kan vælge det fra eller til.  

 

Maria: det er også det de siger, så komme de ud med en radio. Du skal jo høre om der er 

krig eller et eller andet. 

(alle griner) 

 

Marie: men tror du seriøst der findes et mennesker.. altså, hvor mange mennesker.. hvor 

mange mennesker tror du der findes der ikke har mulighed for at høre radio, tv? 

 

Maria: ja 

 

Marie: hvor mange tror du der findes? 

 

Interviewer: Så skal man være døv/stum eller sådan noget 

 

Cleo: Ja og blind (griner) 

(alle griner) 

 

Marie: ja altså, der findes nogen, selvfølgelig findes der nogen, men der er… og de 

siger jo, de siger jo at hvis du har muligheden for en af de tre ting, så skal du betale. 

Hvorfor fanden gør vi det ikke sådan (griner let). Jeg gider ikke betale for det fordi det 
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er dyrt, og fordi min kæreste fortæller hvordan han oplevede pengene blev brugt, så 

derfor kommer min husstand ikke til at betale for det mens hans bor der. 

 

Cleo: men hvordan undgår du så at betale? Altså siger du så bare at i ikke har TV og 

internet? Altså og radio 

 

Marie: ja 

 

Maria: men hvordan kan du så gå på nettet 

 

Marie: det gør jeg på mit arbejde. Det er en arbejdstelefon jeg har, det er heller ikke 

min. Det er det jo, men.. (griner let) 

 

Maria: smart 

(Cleo griner) 

 

Nanna: hvad så hvis man har sådan en gammel Nokia der ikke kan det ene og det andet 

 

Marie: Præcist 

(alle griner)  

 

Nanna: det kan da godt være 

 

Interviewer: har i et indtryk af, hvordan jeres venner.. jeres venner og familie, tror i de 

betaler? Er det noget i nogensinde snakker om? 

 

Cleo: ja, det gør de. Mine venner og min familie gør. Dem der ikke bor hjemme 

 

Interviewer: ja. Føler du også, hvis du for eksempel sagde at du ikke betalte, ville de så 

reagere negativt på det? 

 

Cleo: nej, det tror jeg ikke. Fordi at altså, da jeg lige var flyttet der betalte jeg jo heller 

ikke. Det var først da licensmanden ringede til mig, og så blev jeg jo helt høflig (griner) 

og bange og sådan noget 

(alle griner) 

 

Cleo: så jeg indrømmede jo bare at ”det er klart en fejl at jeg ikke har meldt det til” og 

sådan. Men jeg tror ikke ligesom, jeg tænker ikke noget dårligtom Marie fordi hun ikke 

betaler. Det er jo bare ligesom, det er jo en pain in the ass, så heldigt at hun kan slippe 

for det. 

(Marie griner) 

 

Nanna: men jeg tror også, jeg tror også bare det der i forhold til familie og venner, at de 

fleste af dem betaler. Jeg ved også min mor, da hun var lidt yngre, da hun fik mig, der 

betalte hun ikke licens, og der kom licensmanden op til flere gange. Og til sidst blev 

hun nødt til det fordi han bare ikke gad at skride. Øhm så der endte hun med at betale. 

Men jeg tror egentlig også at alle jeg kender, hvad hedder det, øh, betaler. Men jeg har 

da haft diskussioner for eksempel med min mormor om, da jeg var studerende og hun er 
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pensionist om hvorfor at jeg ikke havde de samme rettigheder som hende, og hun kunne 

da godt forstå min frustration. Jeg tror da også at hvis jeg afmelder, eller ikke havde 

betalet det, ville min familie heller ikke se negativt på det på nogen som helst måde, 

fordi det er mange penge. Jeg tror måske at man ville begynde sådan at undre sig, øh 

altså, sådan ”tør du” agtigt ikke. ”hvad har du tænkt dig at gøre for at slippe for det”. 

Men jo helt sikkert altså, det er rigtig mange penge, og det er en stor udgift. Især når 

man ikke har så mange penge. 

 

Interviewer: men ville det blive set mere som… jeg tænker på om man ville tænke 

sådan ”nå men de andre betaler, så det bør jeg nok også gøre” 

 

Nanna: mmm. Altså.. 

 

Interviewer: Altså har man haft det sådan at det er det naturlige valg ”det gør de andre, 

det bør jeg nok også gøre” 

 

Maria: Maria, vi prøvede jo at slippe for det i vildt lang tid, de blev ved med at komme 

ind, og de blev mere og mere farvestrålende de her kort der kom ind ad døren. Øhm så 

til sidst var vi bare sådan lidt at hun havde ringet mig op, og så havde vi lige visket den 

der ud, og så sendt mig en regning. Øh men nej, det har aldrig været sådan noget med 

”de andre betaler, så det gør jeg også”. 

 

Interviewer: hvad med den anden vej? 

 

Marie: jeg skulle til at sige det er nok mere omvendt.  

 

Cleo: ja, det tænker jeg også 

 

Marie:  i vores aldersgruppe, det var det jeg ville sige før, at jeg tror, og min oplevelse 

er også, at når jeg snakker med min familie, mine forældres venner, så ser de negativt på 

at jeg ikke betaler 

 

Interviewer: mm 

 

Marie. Øhm ”vi skal sikre god fjernsyn, og du vil bare have reality”. Øhm hvor at hvis 

jeg snakker med mine venner, og specielt dem på kollegiet, når vi snakker licens ikke, 

der har jeg bare en erfaring med at de er misundelige på det for det er rigtig dyrt. 

 

Interviewer: hvad tænker i andre? 

 

Cleo: jeg er enig. Altså ikke fordi jeg er misundelig eller noget, men altså hvis jeg 

kunne slippe for det, så ville jeg også det. Det er jo ærgerlige penge og især når man 

ikke ved hvad det går til. Det kan da godt være at hvis de lavede noget fokus på, eller 
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nogle diagrammer over hvad er pengene egentlig gik til, altså value for money, men lige 

nu så sidder man og aner ikke rigtig hvad… 

 

Maria: Maria, jeg fik lige præcis sådan en meget farvestrålende kort hvor der stod ”det 

går din licens til” 

 

Cleo: ja ja 

 

Maria: den må du godt få hvis det er (griner) 

 

Cleo: jamen sådan lidt mere sådan… 

 

Interviewer: var det en god oplevelse at få den? at åbne den? hvad var din oplevelse 

med det? 

 

Maria: det var sådan lidt ”hahaha ej hvor i virkelig prøver” (alle griner) 

 

Maria: it’s not gonna happen (alle griner) 

 

Nanna: jeg synes da også helt sikkert at man har krav på at når man betaler så mange 

penge om året, måske at få en eller anden oplysning om hvad er mine penge egentlig 

gået til. Og især når man hører Marie fortælle, hvad hun har hørt de er gået til. Så kan 

man da godt føle sig taget lidt i røven synes jeg, og jeg synes det er pisse uretfærdigt. 

Og så kan jeg da godt sidde og tænke sådan ”nå for fanden.” hvad er mine penge 

egentlig gået til? De kunne have gået til så mange andre ting i stedet for. Øhm så der 

synes jeg egentlig at de burde komme med en eller anden form for oplysning. Men igen, 

de kan jo bare snyde der også. 

 

Marie: det gør de jo også. De skriver det bare som om det går til afdelingerne eller et 

eller andet. Men når man så ser.. min kæreste var o der inde.. når han så ser at de har 
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100.000 til overs og de skal skynde sig at bruge dem, så køber de bare 10 fede 

fladskærme som de ikke skal bruge til en skid ikke. Så bliver man lidt træt af dem. 

 

Interviewer: men det er lidt interessant det der med at der måske mere er en forventning 

om, altså, pres for ikke at betale end for at betale egentlig. At det er lidt fedt ikke at 

betale 

(Maria fniser) 

 

Interviewer: er det rigtigt? 

 

Marie: det giver jo flere penge, så på den måde er det fedt at få luft i budgettet. Det er jo 

klart når man er studerende og ikke har nogen i forvejen 

 

Interviewer: ja 

 

Marie: hvis man kan lade være med at gå på arbejde i 10 timer. Det vil man jo gerne.  

 

Interviewer: vi ser nu en lille reklamefilm fra DR 

 

Cleo: om licens? 

 

Interviewer: om licens (alle griner) 

 

interviewer: så den skal is e og så fortæller i mig hvad i tænker om den bagefter.  

 

(viser reklamefilm) 

 

Interviewer: har i set den før? 

 

Cleo: nej 

 

Nanna: ja 

 

Interviewer: du havde set den før? (peger på Marie) 

 

Nanna: jeg synes noget om at have set den faktisk. 

 

Interviewer: hvad tænker i? hvad handler den om? 

 

Cleo: Cleo, altså jeg synes ikke rigtigt at jeg blev klogere overhovedet (Maria griner) 

 

Cleo: øhm nej så… ja… det var bare lidt om DRs mennesker der… 

 

Maria: jeg synes den spillede utroligt meget på følelserne. Så sidder man der og bliver 

helt ”åh ja, vi skal også se kaj og Andrea, og ham den irriterende fra børnevært” og 
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sådan (sagt med trist ironisk stemme). Det giver mig tværtimod ikke lyst til at betale 

licens. Det virker fuldstændigt modsat på mig alt det der. 

 

Interviewer: det er lidt for klamt eller? 

 

Maria: ja det bliver lidt for sådan ”ah stop” 

(Cleo griner) 

 

Nanna: jeg synes også det virker som om de prøver lidt for meget, altså sådan. Og ja 

man ved ikke rigtigt hvad man får ud af at se den. altså jeg ved virkelig ikke hvorfor den 

skulle give mig lyst til at betale licens. Altså så er der lige Kaj og Andrea og en lille 

familie og.. og så er der lige nogle af værterne og ”det kan i få ud af at betale licens. Så 

kan i få lov til at se på os” (sagt med ironisk stemme). Og Mette Blomsterberg eller 

hvad det nu er hun hedder der også lige var med. ”Det er sådan noget her vi sender, vi er 

så gode. Betal til os”. Jeg syne sikke jeg var imponeret i hvert fald. 

 

Interviewer: Hvad tænkte du Marie? 

 

Marie: altså jeg synes den virker. Helt klart.  Øhm jeg er enig i at det er en lille smule 

følelsesporno men øh.. jeg synes det giver god mening. Altså.. Kaj og Andrea, det er der 

nogen der synes er fedt og nogle andre der så synes at de andre programmer der bliver 

henvist til der er fedt og hvorfor skal vi så ikke kunne lade hinanden se det? Altså det er 

jo det de siger til sidst ikke. Øh men for mit vedkommende, der ville jeg heller have at 

der var nogle reklamer så jeg slap for at betale. 

 

Interviewer: ja… vi sad og snakkede lidt om at .. øh. At man også se det som om at de 

prøver at kommunikere lidt om.. altså som du sagde at så er der nogen der betaler lidt 

hinanden, så er der nogen der vil se Kaj og Andrea og nogle der vil se noget andet osv., 

så der ligesom er en eller anden form for fællesskabsargument i det.  

 

Marie: mm 

 

Interviewer: Hvad tænker i om licens og fællesskab? 

 

Cleo: Cleo, øhm der vil jeg sige at der er jeg enig med Marie, for så skulle det være 

sådan noget der gik ind under skat fordi det er jo netop der der er fællesskab og den der 

fællesskabsfølelse. Jeg har det ikke lige så nedern med skat fordi jeg ved det går til 

noget vi alle sammen får gavn af på en eller anden måde ikke, og hvis licens var sådan 

at ”okay jeg kan godt betale de her penge hvis nogle andre får gavn af det”. Men det der 

med at de opsøger mig personligt og banker på min dør og ringer til mig. Altså, på en 
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eller anden måde føler jeg at det skal gavne mig, og det gør det jo ikke rigtigt.. så skulle 

det være… 

 

Marie: at få en gave hvert år 

 

Interviewer: hvad tænker i andre? 

 

Nanna: Nanna, jeg er enig med Cleo. Det synes jeg. 

 

(interviewer kigger på Maria) 

 

Maria: jeg har lige mistet den. 

 

Interviewer: du røg lige ud 

 

Maria: ja (griner) 

(alle griner) 

 

Interviewer: tænker du at når man betaler licens, altså hvad tænker du i forhold til at 

man også betaler til nogle andre der kan få lov til at se noget og de betaler til gengæld 

også for at der også er noget for dig.  

 

Maria: det ved jeg ikke. Så var det også lidt som Marie hun sagde før, at så var det lige 

før jeg hellere vil have reklamer på.. så vi…jeg kan ikke sige det (griner) 

 

Interviewer: det er også det der med hvad fællesskab indebærer. Hvad tænker i, hvor 

langt rækker jeres fællesskab? Forstår i hvad jeg mener? 

 

Marie: mmm. Altså jeg tænker, det her DR og licens og alt muligt, det fungerede skide 

godt dengang de kom frem for der var ikke andre muligheder. Lige nu er der skabt en 

masse muligheder. Nu begynder TV2 også at være en kanal du skal betale for at 

tilvælge. Hvorfor skal DR blive ved? Man kan jo ikke afmelde dem.. altså,…helt ærligt, 

hvorfor kan de ikke køre reklamer? Det er da meget fint at der ikke er reklamer men.. 

ja.. man kan vælge at gå på toilettet i de fem minutter der er reklamer, eller spilde de 

fem minutter af ens liv. Jeg synes det var fint engang, og jeg kan godt se meningen 

engang, men jeg kan ikke se meningen mere… fordi de skal have monopol på ikke at 

vise reklamer, og de skal kunne indhente penge. På den måde. 

 

Interviewer: så selvom reklamerne ville gå ud over den troværdige nyhedsformidling 

som man har nu ikke… 

 

Marie: ja ja præcis 

 

Interviewer: det ville jo så være en konsekvens af en ny model. Men det ville stadigvæk 

være en bedre løsning? 

 

Marie: jamen jeg kan stadig vælge at sige at det er DR jeg ser, for der er nyheder på alle 

de andre kanaler også. Derfor skal man stadig tage et aktivt valg ”er det det her jeg vil 
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se, er det TV3 eller er det TV2 eller er det noget helt tredje”. Du skal stadig tage et 

aktivt valg, hvilken kanal det er du klikker ind på. Det er jo i virkeligheden ligegyldigt 

hvilken kanal det er der kommer. Du tager et aktivt valgt om hvilken kanal det er du 

gerne vil se. 

 

Interviewer: mm 

 

Marie: det er jo det samme de viser for fanden. Bare på forskellige måder. Så det synes 

jeg… 

 

Interviewer: det ser ud til at vi er kommet igennem alle vores spørgsmål. Er der nogle 

der har noget mere at tilføje inden vi slutter af? 

 

Marie: Marie, den værste konsekvens i længden kan jo være at DR ikke overlever. Altså 

jeg tror på et tidspunkt de er nødt til at gøre det uden licens, at de er nødt til at gøre det 

reklamedrevet fordi det… der kommer en revolution mod det, det er jeg fuldstændigt 

sikker på. Hvis det fortsætter sådan her, nu er TV2 ligesom også blevet et til- og fravalg, 

det var det jo ikke før. Det er DR også nødt til at tage stilling til. 

 

Interviewer: hvordan ville i have det med det hvos DR ikke var der? 

 

Nanna: Nanna, øh det ville egentlig ikke have den store betydning for mig. Øh så meget 

TV ser jeg egentlig heller ikke og så meget bruger jeg egentlig ikke TV på den måde. 

Øhm.. så de oplysninger som de ville kunne give mig, vil jeg kunne finde på andre 

måder synes jeg.. det er mere arbejdsmæssigt at det er brugbart for mig. Privat er det 

ligegyldigt. 

 

Interviewer: vil det være et tab? 

 

Marie: Marie, jeg tror ikke det vil være konsekvensen at DR ikke kommer til at være 

der, jeg tror bare at de ville blive nødt til fuldstændigt at lægge stilen om. Jeg tror ikke 

på at konsekvensen bliver at DR forsvinder.  

 

Interviewer: ja Cleo? 

 

Cleo: altså ja, jeg ved ikke hvis DR ikke var der.. jeg tro da på en eller anden måde jeg 

ville føle et tab, også selvom jeg ikke lige ser det, på en eller anden måde. Det er jo 

nogle gode kanaler, og det er.. det er lidt svært at tage stilling til tror jeg.. 

 

Interviewer: ja, det er selvfølgelig også et tænkt eksempel. 

 

Cleo: ja. 

 

Maria: det er bare ikke så brugervenligt som sådan. Jeg synes bare ikke de viser det som 

folk egentlig vil have. Og den der debat med underholdningsorkestret, jeg tænkte sådan 

”jamen jeg vil da gerne lige kaste lidt penge efter dem”, det er jo fedt for fanden. Det er 

noget vi er stolte af, det er noget folk de stræber efter, især inden for musikverdenen. Nu 

har jeg været meget der, og alle siger ”det ville være så fedt at kommer derind og spille 
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en dag” og den er jo bare pillet af nu. Så nu står der en masse klassiske musikere og 

ikke kan stræbe efter det der mere fordi der var så meget prestige i det. 

 

Interviewer: ja 

 

Maria: øhm.. det er bare mange ting. Jeg synes bare de prioriterer helt forkert 

 

Cleo: men det er til gengæld, Cleo, for mig er det.. DR, det der orkester, det er 

fuldstændigt ligegyldigt. For mig som ikke er musikkender og som ikke rigtig ser er det 

bare.. altså. Det er ikke et tab for mig sådan. 

 

Marie: Marie, altså jeg er ikke helt enig i at det ikke gavner rigtig rigtig mange 

mennesker, forskellige mennesker. øhm jeg tror bare der er rigtig mange som ikke rigtig 

ved hvad der bliver sendt. Øhm for DR3 er en ny kanal til de unge, og det er ikke til de 

unge unge, men det er sådan set til dem på vores alder. Så… den er de ved at indhente 

nu. Men altså, det kommer selvfølgelig an på hvad man er til, og sådan vil det altid 

være.. og som jeg sagde tidligere, det er det der med at tage et valg. 

 

Interviewer: man siger jo at når man begynder at komme i arbejde og får penge mellem 

hænderne så ryger de automatisk over og får lyst til at betale licens. Nu er i en række 

her som ikke betaler, eller som betaler, øhm, vil i gerne melde jer ud selvom i fik flere 

penge mellem hænderne? Ville i så stadigvæk gerne melde jer ud? 

 

Nanna: Nanna, altså jeg er jo færdiguddannet og jeg tjener jo det jeg gør, øhm, og.. jeg 

synes stadigvæk det er mange penge..øhm.. jeg synes stadigvæk det er rigtig rigtig 

mange penge og jeg.. og det er ikke på den måde fordi jeg vil melde mig ud, men nu har 

jeg det bedre med at betale fordi jeg har de mange flere penge end da man var på SU. 

Der har man virkelig lidt, og jeg synes det er så uretfærdigt at der ikke er en 

rabatordning til studerende. Det synes jeg virkelig er noget af det de kunne oppe sig 

aller mest på, det var at lave sådan en. Så jeg har det bedre med at betale det nu, fordi 

det er.. det er stadigvæk mange penge, men jeg har lidt flere penge. Jo, jeg har det bedre 

med at betale. 

 

Interviewer: hvis der blev lavet en rabat, hvordan ville i så have det? Tror i det vil 

påvirke hvordan man har det med det? 

 

Marie: det tror jeg. Jeg tror vi hvis de kun sagde 10% rabat ville det stadigvæk påvirke. 

Det er det der med at vide at der bliver taget hensyn til en. Det er det samme som det 

der med at tage et valg, det er det med bare at vide at der bliver taget hensyn til mig. 

 

Nanna: Nanna, det er også det der med at der bliver taget hensyn til pensionister nu, 

men de studerende bliver der ikke taget hensyn til. Jeg ved ikke om der bliver taget 

hensyn til dem der er på overførselsindkomst, men de har jo heller ikke særligt mange 

penge. Det er det der med at vide, altså, lige præcis som Marie siger, der bliver taget 

hensyn til mig og min økonomi. De vil stadigvæk gerne have penge af os, men så ved 
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de ” nå men du har ikke lige så mange penge så vi laver altså en rabatordning indtil du 

er færdiguddannet” 

 

Interviewer: ja 

 

Nanna: det ville helt klart have motiveret mig 10 gange mere. 

 

Marie: altså man kan jo se i fitness centrene, de giver jo stort set ikke rabat til 

studerende, de smider måske lige 20 kr. af eller sådan noget, men alligevel ”hov jeg får 

studierabat”. Så er man på ikke. 

 

Interviewer: så det jeg hører jeg lidt sige er at hvis der er en rabatordning, så vil det gå 

fra at man tænker ”jeg vil slet ikke betale” til at man enten tænker ”nu vil jeg rigtig 

gerne betale” eller ”jeg vil hellere betale”. Hvor er vi henne? 

 

Marie: den sidste 

 

Cleo: altså det er ikke så meget det at der skal være en rabat, for for det meste er det jo 

sådan 10%, det er jo i virkeligheden ingenting, men det er det der med at hvis de har 

noget forståelse. Det der som Nanna også sagde med at der bare bliver taget noget 

hensyn. For mig ville det.. ja, jeg ville have det bedre med at betale min licens tror jeg, 

for jeg ville føle at der var en eller anden form for ping pong, altså en forståelse. Hvis 

de har forståelse for mig, så kan jeg også have noget mere forståelse for dem på en eller 

anden måde. 

 

Interviewer: ja, okay… jamen tusind tak skal i have. 

BILAG C - FOKUSGRUPPEINTERVIEW- LICENSHADERNE 1 

 

Baggrundsinformation 

 Daniel, 25 år, betaler ikke licens, læser finansiering på Aarhus BSS. 

 Neshan, 25 år, betaler ikke licens, læser finansiering på Aarhus BSS. 

 Jakob 25 år, betaler ikke licens, læser cand.it. og informationsvidenskab på 

Aarhus BSS.. 

 

 

Interview 

Interviewer: Hej og velkommen. Vi er i gang med at skrive speciale om DR licens, og 

vil i den forbindelse finde ud af, hvad unges holdning til licens er.  I en fokusgruppe er 

det meningen, at i skal styre diskussionen. Det skal altså være en diskussion mellem jer, 

og i må derfor meget gerne kommentere på hinandens udtalelser. I må meget gerne 

nævne jeres navne, hver gang i taler. Årsagen er, at vi skal skrive interviewet ned, og så 

bliver det lettere at finde ud af, hvem der siger hvad. I får udleveret et papir, hvor der 

står licens i midten, og så vil vi gerne have jer til at skrive de associationer, i får til 

licens ned.  Men før det, starter vi med en hurtig introduktion, hvor i gerne må fortælle 

hvad i hedder, hvor gamle i er, jeres uddannelsesmæssige baggrund og om i betaler 

licens. 
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Jakob: jeg hedder Jakob, er 25 år og bor i Århus 

 

N: jeg hedder Neshan, jeg er også 25 år og jeg bor også I Århus 

 

D: jeg hedder Daniel, jeg er OGSÅ 25 år (de andre griner lidt i baggrunden) og jeg bor 

OGSÅ i Århus 

 

Frederikke: jeg glemte at sige at jeg skal også vide øhm..hvad i laver til hverdag. 

 

Jakob:: hvad vi læser? 

 

Interviewer: ja 

 

Jakob:: jeg læser cand.IT, informationsvidenskab 

 

Neshan: øh Neshan, øh og jeg læser finance 

Daniel: Daniel og jeg læser cand.merc. i finansiering 

Interviewer: betaler i licens?  
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Daniel: (svarer meget hurtigt): Nej 

 

Jakob:: Jakob, nej 

 

Neshan, nej 

 

Interviewer: okay. Øh, ser i nogensinde nogle af Drs kanaler? Hører Drs radiokanaler 

eller er på deres hjemmeside? 

 

Daniel: Daniel, meget meget meget meget meget sjældent. På grænsen til nej 

 

Interviewer: okay 

 

Neshan: øh Neshan, ret ofte fordi jeg kører ud til Lego og der hører vi altid radio 

 

Interviewer: nåååh 

 

Neshan: vi hører mads og monopolet  

 

Interviewer; hvilket kanaler er det du hører så? P3? 

 

Neshan: P3 

 

Interviewer: mm 

 

Jakob:: Jakob, ja, både radio og tv meget 

 

Interviewer: okay. Nå øh.. så har i alle sammen fået et stykke papir foran jer hvor der 

står licens i midten, og det jeg gerne vil have jer til nu, det er at skrive de associationer 

ned som i får omkring ordet licens, og så diskuterer vi dem bagefter 

(Stilhed mens de skriver)   

 

Jakob:: hvor lang tid har vi? 

 

Interviewer: bare så lang tid som i vil have. Der er god tid, et par minutter. 

 

(stilhed mens de skriver) 
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Neshan: skal det kunne læses også? 

 

F: altså jeg sal scanne dem ind bagefter men.. 

 

Neshan: nåh 

 

 

Interviewer: men jeg prøver at tyde det, ellers så siger i det jo højt så.. (griner lidt) 

 

Neshan: ja så du kan se om det er til at forstå  (alle griner) 

 

 

Neshan: prøv at se hvordan han har skrevet det der (peger på Daniel) 

 

Interviewer: Ja, struktureret. Nå men hvis i hver især vil snakke lidt om hvad det er i har 

skrevet og hvorfor og så kan i andre kommentere lidt på det. Jakob vil du begynde? 

 

Jakob:: det kan jeg godt! Øh det første jeg har skrevet det var tvang 

 

Interviewer: tvang, ja? 

 

Jakob:: og så har jeg skrevet høj pris 

 

Interviewer (afbryder Jakob): Hvorfor ..men.. hvorfor har du skrevet tvang? 

 

Jakob:: jamen det er jo lidt noget der bliver kastet lidt nedover hovedet på en. Du har 

ikke rigtig noget valg 

 

Interviewer: hvad synes i andre om det? 

 

Daniel: jeg er enig, jeg skrev det som en ekstra skat. Det er jo noget man er tvunget til, 

man kan ikke framelde sig uanset om man vil eller ej, især fordi at nu er den eneste 

grund… Selvom man ikke har TV så så længe man har en internetforbindelse så skal 

man, så er man tvunget til at betale licens.. og det er jo lige meget om man bruger 

produktet eller om man ikke gør og vi ved jo alle sammen godt at der er teknologiske 

muligheder for at man rent faktisk kan se om man bruger produktet og det så rent 

faktisk er dem der bruger produktet der skal betale for det. 

 

Neshan: Neshan, jeg synes også at der er det der med at ham licensmanden kommer (de 

to andre drenge griner let) og man sådan frygter ham lidt.. sååå.. der kan jeg godt føle 

den der med tvang i hvert fald. Det bliver bare lidt tvunget ned over en sådan.. man har 

ikke rigtig noget valg fordi man heller ikke sådan undgå ikke at se eller ikke at høre 

nogle af radioprogrammerne. Så det er sådan at lige meget hvad så er alle jo egentlig, 
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generelt set som har en smartphone eller et eller andet, tvunget til det, selvom de 

egentlig ikke bruger tjenesterne og hvad de gør.. 

 

Daniel: Daniel, det er jo  præcist det med, at bare man har adgang til en 

internetforbindelse så skal man betale licens. I min gamle lejlighed havde jeg ikke TV 

fordi jeg aldrig så TV. Fordi jeg er studerende og har brug for en internetforbindelse så 

er jeg tvunget til at skulle betale licens. Hvis jeg ikke engang havde en 

internetforbindelse så skulle jeg stadig betale licens fordi jeg har en telefon der kan  gå 

på internettet rent teknisk.  

 

Interviewer: hvad har i ellers skrevet? 

 

Neshan: Øh Neshan, skal jeg starte med en? Øh jeg synes egentlig at der er nogle knap 

så fede TV programmer de egentlig har 

 

Interviewer: nej 

 

Neshan: man kan ikke ligesom få programmer man bliver fanget af som vil.. jeg kan 

godt se det der med at de skal ramme hele befolkningen, men hold kæft hvor kan det 

blive kedeligt nogle gange .. at der ikke er noget fedt så’n eller noget relevant, altså det 

jeg fx ser i tv’et, og det kan godt være at det bare er meget i forhold til mig, men det er 

sådan noget champions League eller et eller andet fedt fodbold og sådan noget. Det 

synes jeg også bare de mister mere og mere af , det er nærmest sådan at man ikke 

enegang kan se landskamp uden at skulle have en betalings TV pakke fra andre steder. 

Og øh, så synes jeg generelt ikke at de har et særligt stort.. altså de er ikke så hippe på 

hvad der er fedt lige nu 

 

Interviewer: nej 

 

Neshan: hvad der er fede programmer. Det er mere sådan nogle gamle ting som 

Barnaby .. ej ikke Barnaby, men de har sådan nogle lignende programmer  

 

Jakob:: de havde, altså jeg har også skrevet noget af det samme, men de havde.. Jakob, 

Jakob, jeg kan huske de sendte 1864, det så jeg i pausen en dag , og der tænkte jeg at det 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 186 

var da.. nu har jeg jo meldt mig fra licens, eller betaler ikke licens, og der var jeg da 

glad for at det ikke var mine licenspenge der gik til den serie, for den var jo ikke.. 

 

Interviewer: var den skod eller hvad? 

 

Jakob:: ja det synes jeg i hvert fald, og det var der vidst  mange andre i befolkningen der 

var enige i at den var 

 

Neshan: Neshan, jeg vil også sige at de nogle gange rammer nogle gode programmer 

som da de havde rejseholdet og… ja det var vel egentlig DR.. 

 

Interviewer: jo det tror jeg 

 

Neshan: der er nogle gange noget jeg synes er, fx de første sæsoner af Xfactor det så jeg 

også og sådan noget . men… så er det bare.. i forhold alt andet der er, så er det virkelig 

ikke særlig fede programmer, det tror jeg ikke. 

 

Daniel: Daniel øhm nu har jeg jo læst flere gange om licens og så videre .. og en af 

grundende til licenspligtig er at det skal bevare dansk kulturarv og.. hvis man ser på det 

programudvalg der er nu om dage så er der ikke særlig meget dansk kulturarv over det. 

Det der er kopi af andre programmer der er på andre betalingskanaler 

 

Interviewer: mm 

 

Daniel: mere eller mindre, og så engelske serier.  Og jeg synes bare at det går direkte 

imod det princip det er blevet grundlagt på og det virker mere som om de er begyndt at 

jagte seertal end rent faktisk at bevare den danske kulturarv som skulle være missionen 

og der… der er det jeg tænker at man er nødt til at spørge sig selv om ”giver det her 

egentlig mening?”. for de folk der gene vil se de ting der kommer på DR de skal nok 

også betale for det, for de kan ikke se det andre steder 

 

Interviewer: nej.. Jakob? 

 

Jakob:: Jakob, altså nu vil jeg sige at jeg har set ret meget DR3 på et tidspunkt fordi jeg 

kun kunne tage Drs programmer og der vil jeg sige at de sender meget der ligesom er 

relevant for vores målgruppe og som gør at man næsten  overvejer om man skal 
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begynde at betale licens, for der synes jeg at der er nogle gode programmer i forhold til 

hvad man kan finde på DR1. 

 

Interviewer: hvad for nogle for eksempel? 

 

Jakob:: jeg ved at da der var festival, der sendte de meget med Roskilde hvor de lavede 

en masse programmer og Skanderborg sendte de en maraton sending med . det synes jeg 

var meget..  

 

Daniel. Daniel 

 

Jakob:: nå 

 

Daniel: nej Neshan 

 

Neshan: øh det der med Daniel siger at de jagter seere, jeg synes stadig sådan at de ikke 

formår at ramme, fordi jeg tror at nu når man er dansk seer.. når man har Netflix så får 

man de der helt nye serier og det er sådan nogle store amerikanske serier hvor det 

virkelig er fedt at se. Og noget som er meget meget populært sådan generelt. Og.. sådan 

noget kan de jo nok ikke tilbyde på helt samme måde .. og det føler jeg at de falder 

meget igennem på. Øh for eksempel så er der house of Cards som er .. som netflix har 

som exclusive nærmest, og nogle af de andre serier hvor de også har de nye afsnit, hvor 

det er at på DR der kommer det anden sortering nærmest, eller det føler jeg nogle 

gange. Jeg ved ikke om di har noget at tilføje til det? (kigger på Daniel) 

 

Daniel: Daniel. Det er.. jeg er helt enig i både det Neshan og Jakob siger øh for lige at 

starte med Neshan så er det nemlig at de prøver at ramme den der midtergruppe mellem 

at tilbyde noget der er relevant for de nye serier, jagter seertal, og så samtidig lade være 

med at gå for langt væk fra deres grundprincip. Det er det der overhovedet ikke 

fungerer. 

 

Interviewer: nej 

 

Daniel: i forhold til det Jakob sagde med DR3, så synes jeg også at DR3 er en ret fed 

kanal og det ville også være en af dem jeg kunne finde på at se hvis jeg havde tid til det 

(rømmer sig), men igen, det kunne sagtens oprettes sådan at man kunne betale for at se 

DR3 og så kunne købe den i en pakke alene for det ville jeg være mere tilbøjelig til end 
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at betale for DR2 eller DR kultur .. den eneste grund til at jeg ved at de to kanaler 

eksisterer det er fordi jeg ikke kan slette dem fra mit tv. (alle griner) 

 

Neshan: Neshan, ja lige en tilføjelse, man har nærmest de kanaler bare for at kunne 

zappe forbi dem og det er sådan..(griner let).. ret irriterende, et irritationsmoment 

nærmest (griner). 

(Interviewer kigger over mod Jakob)  

 

Jakob: Jeg har ikke noget at sige til det 

 

Interviewer: øh Daniel du snakker meget om øh principperne som DR er funderet på. 

Hvad er .. hvad.. hvad.. altså, hvorfor tror i at DR er her? 

 

Daniel: Daniel øh, jamen det.. jeg har haft denne her diskussion med min gamle roomie 

nogle gange, at det var jo det med at alle dan.. øh at alle folk i Danmark skal have 

mulighed for at lære om Danmark og dansk kulturarv ud fra de kanaler der bliver tilbudt 

og det er blandt andet det Danmarks radio er blevet grundlagt på at de skulle kunne 

formidle nogle af de danske værdier og  den danske kultur. Så det har betydet mange 

dokumentarserier om Danmark, nyhederne så folk ved hvad der sker, det skulle også 

være politiske diskussionsprogrammer og det synes jeg virkelig er.. og den forståelse er 

de gået meget langt væk fra hvis man ser på de daglige programmer nu,    

 

Neshan. Øh, Neshan, ja jeg synes også at der lidt det at de prøver at lave nogle halve 

løsninger til at komme over og ramme. Nu ser jeg at DR3 er jo ikke noget med det som 

du nævner, absolut intet, men stadigvæk så rammer de bare ikke helt præcist det som 

man måske ville have 

 

Daniel: namen det .. Daniel, DR3 er et rigtig godt forsøg på at lave en kanal til unge og 

der er også meget der er relevant og som rent faktisk er rigtig godt. Men, hvis man 

tænker over at det produkt de tilbyder, det er det samme som man vil kunne se på .. 

mere eller mindre en sammenblanding af MTV og TV3 programmer der øh er målrettet 

unge, men man er jo stadig tvunget til at betale for det.  Man er tvunget til t betale for at 

se X games som er et kommercielt program for USA som gud ved hvor mange penge de 

betaler for rent faktisk at få lov til at vise, og mane r tveget til at betale for det uanset 

om man gerne vil se det eller ikke gør, og det er der hvor hele konceptet går lidt fejl for 
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det er .. vi skal alle sammen deles om at bevare kulturarven og så kommer der til 

gengæld programmer som ikke har noget som helst med kulturarven at gøre  

 

Interviewer: hvad er X games? 

 

Daniel: X games det er ekstrem sport, det er OL for ekstremsport.  

 

Interviewer: okay, det vidste jeg bare ikke noget om (alle griner)  

 

Daniel: men jo Xgames det er opfundet af den amerikanske sportskanal ISBN  

 

Interviewer: okay 

 

Daniel: som er en af de største sportsudbydere i verden og som tager sig rigtig godt 

betalt for de programmer de rent faktisk viser 

 

Interviewer: okay. Så Daniel han nævner meget med at bevare  øh dansk kutlurarv og 

sådan noget. Er det noget.. inden han sagde det.. er det noget i har tænkt over? Eller har 

i bare tænkt ”DR det er noget man betaler for, jeg ved ikke hvorfor” 

 

Jakob:; Jakob, altså jeg tror måske lidt at DR er lidt den gamle skole 

 

Interviewer: ja 

 

Jakob:: og at ens forældres generations ligesom, de sådan voksede op med at der var 

TV2, DR1 dengang og så har sådan en forkærlighed til det 

 

Interviewer: ja 

 

Jakob: og så er der så kommet alle de her nye kanaler til og, vi unge kunne måske ikke 

helt taget det til os på samme måde fordi vi har haft andre  valgmuligheder 

 

Neshan: øh neshan, jeg synes alligevel at man er jo selv vokset op med DR og sådan 

noget , og der var nogle, hvad skal man sige, kulturfremmende, da man var mindre, og 

det var sådan.. man følte egentlig at DR var meget mere tæt på en dengang man var 

mindre,  

 

Interviewer: mmm 

 

Neshan: men at de på en eller anden måde har prøvet at bevæge sig længere og længere 

væk og har prøvet at blive sådan lidt hip eller et eller andet, jeg ved ikke helt.. prøvet 

og, prøvet at bevæge sig sådan lidt ud i nogle felter hvor de kun gør det sådan halvt , og 

derfor å ender det med at de mister sådan lidt essensen af det der sådan (rømmer sig), 

kernen i DR, for eksempel det med at de altid havde de programmer man altid så hver 
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dag.. man havde fjernsyn for dig og …. Ja man så jo altid sådan familieprogrammer, ja 

.. øh ja, hvor man så sad og….. 

 

Interviewer: tror du det har noget at gøre med, altså, at der ikke var så meget, meget, så 

mange andre alternativer? Eller har det noget at gøre med Drs programmer? 

 

Neshan: helt sikkert at det er fordi nu kan man nærmest finde alt på netflix eller hvad 

kan man sige HBO eller hvad der er af ulovlige streaming ting og så kan du nærmest se 

de programmer som du vil og .. og det er nok også det der har åbnet kanalen til at der er 

kommet rigtig mange amerikanske programmer ind i.. kan man sige, det som man ser 

og derfra så er det pludselig det som man sådan synes er spændende, og det er jo nok 

også svært for sådan en lille, kan man sige, lille land som Danmark og så komme frem 

med sådan nogle big budget productions som dem ovre fra USA eller lignende…øh, for 

så skal man virkelig lave noget som er unikt… 

 

Interviewer: mmm 

 

Neshan: og det er sådan ret sjældent at man kan ramme det tror jeg. Og man kan blive 

ved med at gøre det sådan consistent, tror jeg… Det ved jeg ikke om i har nogle 

kommentarer til sådan ? (kigger på Daniel og Jakob og griner nervøst) 

 

Daniel: Daniel, øhm jo øh før i tiden så var det jo måske også at der måske ikke var så 

mange andre alternativer, øh men hvis man ser på det program de har nu, så oftest så er 

det jo rent faktisk gamle TV serier som de bruger, de genbruger det som blev vist før i 

tiden. Så derfor vil det undre mig lidt at det skulle være det. Øh, det er lang tid siden at 

de har haft noget.. de er gået med på en kommerciel ting som for eksempel X faktor .. 

som igen er noget for at ramme hele befolkningen og det er måske også noget af deres 

mission at de vil skabe underholdning for hele befolkningen, men vi er bare nået til det 

punkt hvor det ikke længere burde være tvunget at vi alle sammen skal betale til det. Jeg 

er sikker på at der er rigtig mange børnefamilier og andre der ser X faktor, der gerne vil 

betale for at kunne se X factor. Men så længe at man stadig er tvunget til at betale for 

det så for det første kan de ikke se hvem de skal ramme. For de vil prøve at ramme 5 

millioner mennesker på samme tid, hvilket er fuldstændigt umuligt. Og de kan heller 

ikke få noget relevant feedback fordi igen, der er 5 millioner brugere som alle sammen 

vil se noget forskelligt, så derfor bliver det et miks maks af  X- factor og Columbo 

(Daniel, Neshan og interviewer griner) og TV avisen og gud ved hvad ellers . og det 

bliver jo bare at, de gange hvor for eksempel mine forældre gerne vil se DR1.. det har 

været fordi der lige har været et eller andet specifikt de lige vil se så var det et eller 

andet forbruger halløj, hvad hedder det, basta … 

 

Interviewer: ja, der var et eller andet ja.. 

 

Daniel: Ja, for eksempel at det var det, men jeg synes også at, og det har jeg set i deres 

program oversigt fordi jeg ser aldrig nogensinde kanalen, så virker det ikke til at der er 
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noget relevant mere som bliver vist, udover måske X faktor og nyhederne. Og så kan 

man diskutere hvor relevant det er 

 

Interviewer: ja…. Neshan, hvad har du ellers skrevet? 

 

Neshan: mmmm… jeg har skrevet sådan en hvorfor man ikke bare kun kan betale for 

radiolicens, også fordi det tidligere har været sådan at man kunne gøre det  

 

Daniel: det er blevet afskaffet 

 

Neshan: ja, og det synes jeg… for jeg synes egentlig at de leverer nogle rigtig fede 

radioprogrammer og det er sådan noget som man virkelig gerne vil lytte til altså hvis det 

er at man sådan kører lange ture i bilen eller sådan noget.  

 

Interviewer: mm 

 

Neshan: nu kører jeg fra Århus til Billund hver dag, det er sådan over en times kørsel 

hver dag. 

 

Interviewer: arbejder du i Lego? 

 

Neshan: Ja. Og øh der synes jeg at det er super fedt at man har noget radio at vågne op 

til og der kan de netop gøre det ret unikt kan man sige fordi de har P3 og det er nogle 

sindssygt fede værter og nogle sindssygt fede gæster de får ind.. så det vil jeg gerne 

betale for, men jeg har ikke noget imod.. men jeg synes måske at betale for alt licens og 

sådan noget, det synes jeg måske ikke .. det går sådan lidt imod mine principper, altså 

jeg vil godt betale for den del, den del jeg synes der er god,  

 

Interviewer: mmm  

 

Neshan: men jeg gider ikke betale et kæmpe beløb for at skulle få hele pakken. Det 

synes jeg sådan er, det der, det der med at det bliver tvunget ned over en, det synes jeg 

netop at det går imod mine principper for sådan at skulle betale og sådan noget.  

 

Interviewer: Ja 

 

Daniel: Daniel, og det er der hvor jeg er fuldstændig enig at det største problem med 

DR, det er en kæmpe pakkeløsning med ting i øst og vest og jeg har også tidligere betalt 

radiolicens og været glad for at gøre det fordi, jeg netop lyttede til P3 og synes at det er 

fedt og jeg kunne godt finde på at betale for DR3 for eksempel.. men jeg vil ikke betale 

for det hele på samme tid, jeg vil ikke betale for at DR kultur kan sende gud ved hvad 

og DR2 kan gøre præcist det samme og at de skal pisse penge væk på licenser til x 

faktor og andre ting . det.. med min økonomiske baggrund, jeg har også skrevet det her 

så synes jeg at DR, det første jeg tænkte på det var frås. Og det var sådan nogle ting som 

melodi grand prix at de ikke engang kan finde ud af at planlægge et melodi granprix og 

en ombygning af en bygning og holde det indenfor budgetterne. Det er for mig essensen 
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af DR at, de vil prøve at tilbyde det hele så længe af skatteborgerne betaler for det fordi 

de kan slippe afsted med det. Og det er der mit største problem med DR er.  

 

Jakob: ja jeg er enig det er et meget uprofessionelt image de har, det der melodi grand 

prixet og også deres koncerthus dengang de skulle bygge det, det tror jeg stadig de 

skylder penge på og jeg har det bare sådan lidt svært ved at skulle betale for noget 

som… 

 

Daniel: som man ved andre folk bare pisser på 

 

Jakob: ja ja og det er også derfor, at ligesom i siger, så vil jeg måske gerne betale for 

P3, DR3, måske endda DR1 på en god dag, så det kunne være noget differentieret, 

selektiv betaling.  

 

Neshan: til den vil jeg også bare lige pointere at vi alle tre nok kommer fra en meget 

økonomisk baggrund så vi er nok mere for privat kontra public, og det er nok også.. 

altså det farver os nok også lidt, men man kan bare se sindssygt mange eksempler på 

hvor de nærmest, man føler i hvert fald at man står  ”er det virkelig det man betaler 

licenspenge til?”. at … der er sådan nogle eksempler som du netop lige nævner (kigger 

over mod Daniel).. 

 

Daniel: Daniel, jamen det er præcist det med at pengene bliver ikke brugt på at forbedre 

deres produkt. Det bliver bar brugt lidt i øst og vest og så .. jeg ved ikke hvor mange 

gange man har hørt om budgetter der ikke bliver overholdt og projekter løber løbsk og 

..men jeg har aldrig hørt om nogle konsekvenser for det, at der er en programchef der 

bliver fyret eller andet. Nu kan jeg huske at der var en sag på TV2 hvor der var en 

programchef der blev fyret. Og så kan man lige se kontrasten at TV2 får stadig lidt 

støtte, ikke helt så meget, men der er konsekvenser ved deres handlinger. Her er det 

selvfølgelig som om at man betaler for en kæmpe pakke som man ikke vil bruge, og de 

penge som man godt kunne finde på at bruge, det kan man godt afskære for ikke at 

skulle betale for hele pakken. Men til gengæld er det umuligt ikke at betale for hele 

pakken så derfor er det jo bare indført som en ekstra skat. 

 

Interviewer: Neshan, når du før sagde at i kom fra en økonomisk baggrund der farver 

jeres syn på DR .. øh.. det du mener er ideologisk holdning, politisk overbevisning? 

Eller hvad mener du med det? 

 

Neshan: nej jeg tror egentlig bare at, at vi har meget den generelle tilgang at.. det er 

måske også noget man bliver opvokset med fra universiteterne, fra den undervisning 

man har at privat der optimerer man tingene og hvis, som Daniel siger, er nogle der 

fucker op eller et eller andet så er der konsekvenser lige med det samme nærmest. Hvor 

det er at i det offentlige der kan man gå i skjul i at man arbejder i det offentlige og det er 

sådan lidt ”staten betaler alligevel”. Så… eller det er meget hårdt sagt, men det er jo det 

vi mener med det, tror jeg. 

 

Daniel: Daniel, jamen der er jeg fuldstændig enig, det er det der med at det er lidt 

ligesom nogle små børn der leger og så lige pludselig så ødelægger, så er der et legetøj 

der går i stykker og så går far ind og betaler. Og det er jo her, fordi de har så stort et 
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budget og der ikke er særlig meget styr på det i forhold til at der er konsekvenser eller 

noget som helst. Man kan sige at… hvor mange er det der skal betale licens i Danmark? 

Det vil være omkring 3 millioner eller sådan noget hvis man så på det, jeg skyder på 

omkring tre millioner ja, det er et kæmpe budget og det er jo klart at (rømmer sig), som 

vi ved fra den private sektor og fra vores uddannelse, så er det bare at hvis der er en 

fuldstændig sikker indkomst, så udgifterne de er ikke særligt lean, der kommer fedt på 

alle dele af maskineriet, det kører bare ikke særligt effektivt og som økonom går det 

mig bare på at jeg skal støtte noget som jeg ved bliver kørt ineffektivt og som kan 

effektiviseres rigtig rigtig meget.  

 

Jakob: Jakob, og når de så endelig vil give en konsekvens, for eksempel 

underholdningsorkestret, det var en konsekvens af at de nok havde fucket lidt op nogle 

steder, 

 

Interviewer: ja 

 

Jakob: så går hele Danmark nærmest i stå over at de skal lukkes ned. men det skal jo 

have en eller anden form for konsekvens og det er måske sådan lidt .. det endte så med 

at blive lukket ned men de har jo ikke rigtig folks støtte, så det er sådan lidt .. 

 

Interviewer: hvad synes i om at det blev lukket ned? 

 

 

Jakob: jamen altså hvis det var for at spare nogle penge og gøre det mere effektivt, så 

set fra et rationelt synspunkt så er det jo fint men altså der er nok nogle som har et lidt 

mere emotionelt synspunkt og som synes at det er ærgerligt at de mange år de har været 

der, var det næsten 100 år eller sådan noget? Set fra det synspunkt så er det selvfølgelig 

ærgerligt, men når de har lavet de brølere de har, så må de ligesom også betale prisen 

 

Interviewer: ja 

 

Daniel; Daniel, jeg tænker bare om de måske ikke kunne have sparet lidt flere penge 

ved måske at have styr på DR byen dengang den skulle opføres. Så kunne det godt lige 

være at vi kunne have haft dem sådan fem år mere.  

 

Jakob. true 

 

Neshan: øh neshan, jeg tror netop det er det der .. for mig er det sådan at hvis det er at 

der ikke kommer penge ind så .. jeg ved godt det er vigtigt at vi beholder kulturen og alt 

det der, men vi kan jo ikke bare køre en eller anden kæmpe underskudsforretning når 

det er at vi lever i dagens verden. Vi kan jo ikke bare smide penge efter ..skattepenge 

efter sådan noget når det er at det ikke bliver kørt ordentligt. Og det er nok netop det 

som Daniel siger at når det er ét stort budget og det bare bliver delt ud på så mange ting 

så er der sku nok nogle steder hvor der lige bliver smurt nogle ordentlige  fed tekst til 

dem der styrer det, eller hvad kan man sige… ja.. altså på den måde. Og der vil det 

måske være bedre, som Daniel også siger, det med at prøve at holde dem adskilt så du 

enten betaler for DR3 , betaler for radiolicens.. i hvert fald de forskellige dele så tingene 

ryger til det og det ikke bare ryger ind i en kæmpe pulje som der så er nogle offentlige 
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som lige.. sådan ”nå hvor kan vi lige få nogle penge ind”. Det er nok sådan man føler 

det er. At der sidder nogle og så sådan lige styrer det lidt, og så lige får nogle penge ind 

til dem. meget.. altså (griner lidt imens han siger den næste sætning) det skal ikke lyde 

som en eller anden konspirationsting eller et eller andet, men det .. det er måske lidt 

sådan at man, som principperne som en dansk forbruger, kan man sige 

 

Interviewer: ja… 

 

D: Daniel, og det er lige præcist det med at man skal betale for det hele på samme tid og 

man er tvunget til at betale for det og argumenterne, de holder på ingen måde fordi at 

det ikke længere bare er et middel til at beholde dansk kulturarv fordi at de viser alt 

muligt andet. Øh argumentet for at, at alle der har en internetforbindelse skal betale til 

det, det er jo at fordi så kunne du gå ind og bruge det og man ved jo, hvis man bare har 

en smule teknisk indsigt, at det eneste de bare skal gøre, det er at lave et betalingslogin. 

Så kan lille mig som aldrig nogensinde vil se det, og rent faktisk ikke behøver TV, men 

har brug for en internetforbindelse, så kan jeg godt slippe for at betale licens for et 

produkt jeg aldrig bruger. Og så kan alle dem som rent faktisk bruger produktet, de kan 

betale for det, bruge det, og være glade for det. 

 

Neshan: øh neshan, lige en kommentar til den, det har nok også tidligere været sådan at 

det har været svært at lave en ordnelig brugerbetaling der kan få hele den danske 

befolkning med, for det er nok netop det det skal når det er sådan noget som DR. Men 

der kan man sige at sådan som det er i dag, der er det sådan at ja, min far han kan finde 

ud af at bruge en ipad og han er altså ikke ligefrem ung længere. Og de kan godt finde 

ud af at navigere rundt i sådan noget. Han har for eksempel selv oprettet en netflix 

bruger og alt muligt og det. Det er også noget som vi for eksempel som unge mennesker 

også kan hjælpe meget nemt ved, så det vil være sindssygt nemt i dagens Danmark at 

lave et brugerbetalt system. Så det er jo nok den undskyldning som de har gemt sig lidt 

bag, eller, men hvor de ikke længere kan gøre på samme måde. Eller, det føler vi i hvert 

fald ikke er retfærdigt. Der er nok der hvor vi kommer ind med den der med tvang og 

…vi føler virkeligt at der er … 

 

Jakob: et diktatur 

 

Interviewer; altså, det er uretfærdigt. 

 

Neshan: vi tænker jo sådan, hvorfor fanden skal vi egentlig betale alt, altså hele pakken. 

Det er alligevel ret mange penge for en studerende. Eller.. i hvert fald for os, at sætte de 

penge af hvert år det er ikke noget som man bare lige sådan kan budgettere med når 

man sidder med .. sidder i en presset lejlighed og prøver at få budgettet til at fungere.  

 

Daniel: Daniel, det var netop den at der jeg boede i min første lejlighed, så,..jeg kunne 

opsige min tv-pakke, jeg havde den billigste man kunne få og der fandt jeg hurtigt ud af 

at licens kostede halvanden gang så meget som min tv-pakke. Og så er det også der man 

tænker lidt, jamen betaler jeg ikke for det her to gange? Fordi at i min tv-pakke, der får 

jeg DR1 og TV2 og de andre, men jeg skal jo stadig betale for det til en udbyder.. hvis 

jeg nu opsagde min udbyder, så ville jeg ikke kunne få noget igennem kablerne, så skal 

jeg selv investere i en antenne, for at.. og jeg skal sørge for at den har den rigtige 
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indkodning og at det er den rigtige antenne før jeg overhovedet kan fange signalet, og så 

er det der hvor det bare… er det ikke lidt en dinosaur som ikke har fulgt med tiden, jeg 

kan godt følge konceptet tilbage i 60’erne, 70’erne og 80’erne hvor der ikke var et 

særligt stort udbud, øh, det skulle finansieres på en eller anden måde, øh 

reklameindtægter på fjernsyn var måske ikke noget der var det helt store, men nu i 

dagens Danmark så kan man altså godt finde en smartere løsning på det. Og derfor er 

det bare..ja.. kort sagt så er det at man er tvunget til at betale for andre folks fejl. 

 

Interviewer: nu nævner du reklameindtægter, ville i synes at det ville være bedre hvis 

DR begyndte, ligesom P3, undskyld TV3 hvor der er reklamer hvert 20. Minut eller 

sådan noget et kvarter ad gangen ….? 

 

Jakob: Jakob, øh, nej det synes jeg ikke de skal begynde på fordi det er nok også noget 

af deres kendetegn at man kan regne med at du ikke skal sætte 20 procent af 

programtiden af til reklamer. Jeg tror mere på den der netflix model som vi også 

snakkede om, altså brugerbetaling, jeg synes ikke de skal begynde på at blive 

kommercielle på den måde.  

 

Neshan: neshan, øh til den så har jeg som kommentar at en kanal som Tv2 , altså den 

har jo været den der sideløbende har været konkurrence til DR, så kører de jo ikke den 

der licensordning på den måde og de kører jo stadig sådan kommercielt, og der kan man 

alligevel godt se en film uden reklamer, og det synes jeg jo egentligt fungerer meget 

bedre.. og altså.. det er jo fint nok at der kommer nogle reklamer , det har sku ikke 

sådan det store imod, hvis der kommer nogle gode konceptprogrammer ud af det, så vil 

jeg sku gerne betale for det 

 

Interviewer: Ja 

 

Neshan: Men… ja… det ved jeg ikke om i andre har sådan…(kigger rundt på de øvrige 

deltagere) 

 

Daniel: Daniel, jeg har to ting. For det første så, så er det at de måske ikke behøvede at 

være reklameindtægter, men jeg vil sige at som ethvert andet produkt, fra en økonomisk 

synsvinkel, så burde det være selvforsynende. Hvis det ikke selv kan tjene ind, så skal 

man lave de ændringer ved det så det kan tjene sig selv ind og eksistere som en 

selvstændig enhed.  For det andet så er det jo ofte, hvor der rent faktisk kommer 

reklamer på DR, reklamerne er bare for deres egne programmer (neshan og Jakob 

griner).. og det er der fejlen fra min synsvinkel .. at jeg er lidt ligeglad med om jeg ser 

en reklame for et andet af Drs programmer eller om jeg ser en reklame for Ariel. Det er 

stadigvæk en afbrydelse af det program jeg ser.  Og hvis det er det der skal til for at de 

rent faktisk kan være selvfinansierende, så synes jeg da godt at må gøre det.. fordi på 

nuværende tidpunkt så skal jeg alligevel tjekke programmet ud .. eller guiden igennem 
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for at finde ud af hvad jeg vil se så jeg behøver ikke en reklame om at der kommer x 

faktor på fredag kl. 20 fordi det har de blæst ud på alle deres andre kanaler i forvejen. 

 

Interviewer: Ja okay. 

 

Neshan: neshan, jeg tror også det tit er sådan at man sætter sig ned når det er at man har 

tid, og så sætter man sig og kigger Tv-guiden igennem og ser om der er noget man 

gerne vil se og så vælger man den kanal som man synes viser det mest spændende. Jeg 

tror ikke at man planlægger efter at ”det her, det skal jeg se”  medmindre det er noget 

fast noget som.. ja altså, nu ved jeg ikke, paradise hotel som der nok er mange der fast 

planlægger at de skal se  (griner let). Øh, men ellers ja.. 

 

Daniel; i forhold til X factor når folk de skal stemme og så videre, hvis man kunne fyre 

et par reklamer ind der, så burde det næsten kunne dække hele den licensbetaling der er 

til programmet og så vil det allerede gøre det selvfinansierende der og der er ikke nogen 
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der siger at man ikke kan være lidt kritisk i valg af reklamer .. men så måske i stedet for 

at reklamere for 1864 og hvad der ellers bliver sendt (neshan griner),  

 

Jakob: jeg er bare ikke sikker på at det nogensinde vil gå igennem altså, at de… det er 

en meget god ide, men det er jo en stor politisk beslutning.. altså DR hvis de skal blive 

kommercielle og… 

 

Neshan: neshan, til den der synes jeg også at altså det er jo rigtig kontroversielt hvis der 

pludseligt begynder at komme reklamer på DR, så tror jeg sku at befolkningen går helt 

amok. 

(Alle griner) 

 

Jakob: de vil stejle fuldstændigt. Jeg tror aldrig nogensinde det ville komme igennem. 

Ragnarok. (alle griner). Ideen er god nok, jeg tror bare aldrig at .. jeg tror aldrig 

nogensinde det vil ske.  

 

Interviewer: nej 

 

Jakob: at det ville få nogen som helst politisk opbakning 

 

Daniel: Daniel, det er jeg helt enig i. (Jakob og neshan griner). Det er måske igen fordi 

at politik og DR måske har lidt tilfælles der.  

 

Jakob: det hænger meget sammen 

 

Daniel: Ja.. så.. fra vores synspunkt så er det måske at vi bare gerne vil effektivisere det 

i forhold til hvordan en privat virksomhed kørte men.. ja.. jeg ed også at der er nogle 

begrænsninger på det, men et betyder ikke at vi har lyst til at støtte  

 

Interviewer: du nævnte før at det næsten var halvanden gange så dyrt som en normal tv 

pakke, hvis der var en eller anden form for rabat, ville det ændre synet? Ville det gøre 

jer.. ville i være mere villige til at betale licensen? 

 

Daniel: Daniel, yes, jamen det er også en af de ting jeg har skrevet, at det er ekstremt 

dyrt for en studerende øhm.. og der fines rigtig mange øh forskellige ting ved det. Igen i 

min første lejlighed der boede jeg sammen med en kammerat men vi havde to 

forskellige værelser, og da licensmanden kom såeh.. første gang så tænkte vi, jamen, vi 

kan godt splitte den her, den her cost, hvad er det 2500 kr årligt, det kan vi godt splitte. 

Øh det måtte vi ikke på det tidspunkt. Og øh så har vi også bor tre sammen på et 

tidspunkt og det er jo stadigvæk en husstand, men igen fordi at vi ikke er i familie, så 

må vi ikke splitte omkostningerne. Og så er det jo helt klart at hvis en studerende skal 

betale ligeså meget som en familie på fem så per person er det jo meget meget dyrere. 

Så vi jeg helt klart sige at hvis det var at der kom en rabat til studerende, så kunne det 

sagtens være at jeg gerne ville betale for det. Det skulle ikke være for at støtte 
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programmerne, men bare for at jeg ikke er nødt til at tjekke hvem det er der står ude 

foran døren hele tiden.  

 

Interviewer: ja okay, så mere for at slippe for at der hele tiden er nogen der prøver at 

hive dig ind.  

 

Daniel: ja, hvis man tænker over det så er det jo bare at .. (rømmer sig).. ligesom at …. 

Hvis man måske køber en busbillet som studerende, så er det jo mere fordi at man ikke 

behøver at tænke på at man skal blive tjekket. Det der med at man rent faktisk bliver 

tjekket. 

 

Neshan: og man kan også sige at det der med at der er en familie, på lad os sige fem 

personer, der betaler en DR licens, så er der mig som studerende der betaler en DR 

licens.. ja det vil sige at jeg betaler fem gange så meget som den enkelte gør, og som 

studerende er det nok ikke det tidspunkt hvor man har flest penge på lommen, hvor den 

der familie måske har en del bedre budget. Og der føler man måske hele det der hvor 

principperne tager over, hvorfor fanden skal jeg så egentlig betale for det? 

 

Interviewer: ja 

 

Neshan: øh undskyld jeg bander (griner) 

 

Interviewer: det må man godt 

 

Neshan: øh, og det er så der hvor man føler sig rimelig uretfærdigt behandlet. Og det er 

nok også igen også der at det undrer.. nu kan man sige at det er jo så alle de studerende 

som bliver de fremtidige familier som skal betale og så har man nok allerede affundet 

sig med den standard der hedder  ”okay, dem der gider jeg virkelig ikke at støtte for de 

har jo røvrendt.. prøvet at røvrende mig hele min studietid.. eller .. at der står en og 

ånder mig i nakken om at jeg skal betale til licens”.  

 

 

Jakob: jeg er enig med den, man ville være mere klar på at betale hvis der var noget 

studierabat fordi.. altså alle andre steder i samfundet er der studierabat, bodhandel, 

transport, selv i banken kan du få studierabat ikke, så det er måske sådan at man bare 

skal indse at procentvis, så er det altså meget for en studerende,  

 

Neshan: neshan, det er jo også det der med at det er de fremtidige kunder der ligger i de 

unge mennesker, som er os vel, som stadig (griner), og det er dumt for dem også at de 

begynder at kræve ekstra meget af os .. eller.. det er jo fem gange så meget som en 

almindelig husfamilie, det føler man jo bare på ingen måde er fair. Hvis man kan lægge 

to og to sammen så giver det jo ikke nogen mening.  

 

Daniel: Daniel, også i forhold til at der ikke er noget studierabat og så det som man rent 

faktisk bruger… hvis man skulle bruge den med at jeg betalte halvanden gange så 

meget for licens som jeg gjorde for min tv pakke, så skal man også huske på at jeg fik 

tre programmer ud af min licens, hvor jeg fik 7 programmer ud af min tv  pakke. Og tv-
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pakken den er jo stadig helt frivillig. Allerede der synes jeg at der er et mis match. Og 

for det andet så er det jo også .. 

 

Interviewer: med programmer mener du kanaler? 

 

Daniel: ja, øh.. ja. Som jeg også sagde tidligere så har jeg også tidligere betalt 

radiolicens fordi at det var noget af det jeg gerne ville støtte, fordi jeg synes det er fedt. 

Og øh den lå på.. hvad var det.. 600 kr. årligt i forhold til 2500. Så det betyder at jeg 

bruger 1900 kr. på at støtte de ting som jeg virkelig virkelig ikke gider støtte 

 

Interviewer: ja 

 

Daniel: og i forhold til det neshan sagde før om at det er de studerende der også bliver 

de fremtidige kunder så har jeg allerede besluttet mig for at jeg ikke vil betale licens 

fordi at rent principielt er det ikke noget jeg har lyst til at støtte,.. men hvis de måske 

havde gjort sådan at jeg kunne vælge de kanaler jeg gerne ville, eller fik noget 

studierabat, eller hvis man boede sammen, og så er det bare efter hvor mange folk der er 

i husstanden, så kunne jeg godt at ”okay, det her er måske fair nok, det er noget vi skal 

løfte i flok, ligesom så mange andre ting”. Men det er jo bare en ekstra skat som er 

påtvunget, som man ikke kan slippe ud af.  

 

Neshan: øh Neshan, øh ja som du siger det er jo en brand dammit, altså man er jo ved at 

skyde sig selv i foden øh.. for det er også tænkt meget kortsigtet den måde.. jeg mener at 

tage hensyn til at de studerende er de fremtidige kunder, hvilket en hvilken som helst 

privat virksomhed, som ifølge vores øjne nok ville have indset for lang lang lang tid 

siden og havde begyndt at implementere, kan man sige, så det er at man har fået en 

billigere studieløsning, men det er jo igen det som Daniel siger, man … jeg vil heller 
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ikke af princip betale DR licens, aldrig nogen sinde.. og det er bare fordi jeg føler at de 

allerede har røvrendt mig. 

 

Interviewer: ja 

 

Daniel: efter skat er det 1/12 af vores årlige indtægt der skal ryge direkte i licenskassen 

for et produkt vi ikke bruger.   

 

Interviewer: Hvad har i ellers skrevet ned? er der noget vi ikke har diskuteret? 

 

Jakob: ikke fra min af tror jeg ikke. .. jeg har skrevet ned den der kampagne de kørte på 

et tidspunkt, jeg kan ikke helt huske den, men ”licens er noget vi alle betaler” eller 

noget.. 

 

F: ja? 

 

Jakob: jeg har bare altså, skrevet det fordi jeg synes det var sådan lidt…lidt ynkeligt 

måske sådan .. 

 

Interviewer: hvorfor var det ynkeligt? 

 

Jakob : jamen for det første så opsøger de jo en, jagter nærmest over telefon og ja nogen 

får også besøg af dem åbenbart (neshan griner), og så prøver de denne her, hver gang 

man flytter så .. alle de gange jeg har flyttet har jeg fået sådan en kuvert ind med licens 

med at alle betaler og så har de alle deres, mads Steffensen og.. de der store kendt navne 

udenfor og så står der talebobler med ”husk at betale licens” og altså.. det virker bare 

ikke på mig fordi, som vi snakkede om før, så har de allerede ødelagt deres image. Og 

det der med at de laver heksejagt på en nærmest . men øh ja altså jeg har bare skrevet 

kampagnen på fordi at.. altså.. sjovt forsøg på at få folk til ligesom af.. 

 

Interviewer :altså, hvad for en kampagne er det? Kan du huske hvad.. er det.. 

 

Jakob: jeg mener det er sådan noget ”licens er noget vi alle  betaler” , det har kørt i 

radioen på et tidspunkt og TV har også kørt nogle reklamer. Øhm.. det viser også at de 

godt er klar over at de har et problem når de laver sådan en kampagne og øhm jeg er 

ikke klar over effekten af den, men øh det viser i hvert fald at de har et problem.. og de 

prøver så at gøre noget ved det, om det så er rigtig er jeg ikke helt enig i men øh… ja… 

 

Interviewer: okay.. hvad siger du til det Daniel? 

 

Daniel: jamen det store problem det er faktisk .. eller… en stor del af det store problem 

fordi.. eller rettere sagt kæmpe problem, det er jo lige præcist det med at .. at for det 
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første at licensmændene overtræder ofte deres bevillinger sådan med at de ikke må 

komme ind i lejligheden medmindre der bliver givet lov til det 

 

Interviewer: ja 

 

Daniel: det er der jo rigtig mange folk som ikke ved og som de udnytter. Så er der også 

kommet nye regler for hvad de kan gøre. Hvis de har begrundet mistanke for at personer 

er licenspligtige, så kan man blive meldt til licens. 

 

Interviewer: nå, okay 

 

Daniel: såeh.. og de må også godt kigge, for eksempel hvis man bor i stueetagen, må de 

gerne kigge ind ad vinduet hvos de ser et tv derinde, så må de gerne tilmelde en til 

licens. Og det er jo bare der igen, hvor man bare kan se at der er jo tvang, det er jo fordi 

det er et produkt der ikke kan overleve medmindre man bliver tvunget til at betale for 

det og når det så samtidigt bliver kørt rimeligt ineffektivt, så har jeg af indlysende 

grunde virkelig  ikke lyst til at støtte det. Og det begynder at… det bliver jo bare rent 

princip. Jeg… så vil jeg hellere støtte danske hospitalsklovne med 2500 kr. om året end 

jeg vil betale DR licens. 

 

Jakob: Jakob, jamen jeg kender også mange der nærmest går og er bange for at det er 

licens der banker på. Og når de har banket på har de også lukket dem ind fordi de 

spørge rom de må komme ind, og så har de troet at man skal, men i teorien så behøves 

du ikke… lukke dem ind. Når man så skal begynde at gøre folk bange og tvinge sig selv 

ind i deres hjem.. så har man nok et problem med sin virksomhed (alle griner), at man er 

nødt til at tvinge DR ned over dem, altså ikke, så mener jeg at man har et stort stort 

image problem. 

 

Interviewer: okay, øh neshan, har du noget? Du havde ikke noget på din liste?  

 

Neshan: nej, ikke noget vi ikke har diskuteret. 

 

Interviewer: okay, så vil jeg gerne vise jer en reklamefilm for DR og så skal i fortælle 

mig hvad i tænker bagefter. Kan i alle sammen se? (sætter computeren frem på bordet) 

(alle siger ja i kor) 

  

(reklamefilmen afspilles) 

 

Interviewer: okay, hvad tænker i?  

 

Neshan: øh neshan, må jeg starte? Øh nu så jeg tilfældigvis at kaj og Andrea var med og 

det er jo sådan noget fra mine, hvad kan man sige, børnedage. Det var sådan noget man 

så dengang man var lille. Men jeg tvivler meget stærkt på at det er det man ser nu, og 

man kan sige at de har allerede screwet os med at, at vi.. altså vi kommer jo ikke til at 

betale licens, tror jeg ikke. Altså vi gør det ikke af princip nu, så jeg tror det er meget 
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svært at ramme den nye generation. Der er ikke sådan noget som de ser, altså. Men jeg 

ved ikke lige, de andre ting har jeg lidt svært ved at associere noget med.  

 

Jakob: det var så nogle af de der videoer jeg prøvede at snakke om, det var så åbenbart 

”licens er noget vi giver til hinanden”  øh man man kan også sige at de spillede meget 

på.. (bliver afbrudt af neshan) hva? (Jakob griner). Men de er de gamle ikoner de spiller 

på, så er der kaj og Andrea som du siger og så viser de sådan et gammelt ægtepar, det 

appellerer overhovedet ikke til os for eksempel 

 

Neshan: ja 

 

J: og så viser de hende der kagemutter, blomster.. Blomsterberg eller sådan noget og det 

er jo.. altså det er noget vi aldrig vil stifte bekendtskab med så den er måske ikke så 

forfærdelig effektiv 

 

Interviewer: nej 

 

Neshan: neshan, jeg forstod heller ikke hvorfor de viste den der goth type ting  

 

Jakob: det var nok for at være ung. (alle griner) 

 

Neshan: så prøver de ligesom at ramme 1/50 af befolkningen eller sådan noget. Det ved 

jeg ikke om du har noget til? (griner og kigger over på Daniel) 

 

Daniel: når jo, men det er jo bare et fuldstændigt forsøg på at køre på patos uden rent 

faktisk at have noget som helst andet i den reklame fordi at der er ikke noget der giver 

mening i forhold til hvad DR udbyder. Mens.. jeg har aldrig nogensinde set en goth girl 

på DR, jeg har set kaj og Andrea og det er super, jeg vil sku egentlig gerne se mere kaj 

og Andrea  

 

Interviewer: ja? 

 

Daniel: men den reklame, fra et marketingssynspunkt, eller fra mit synspunkt, så kan 

jeg se direkte igennem den, at det er bare et forsøg på at… fyre noget stille og roligt 

musik på så folk kommer i den rigtige stemning, så tage nogle små elementer som DR 

har haft gennem tiden og så prøver de at sige at det er noget vi løfter i flok. Jo, det er 

måske noget vi løfter i flok, men normalt.. medmindre man er en slave så løfter man i 

flok frivilligt. Men her så bliver man nærmest tvunget til det, og så er min mening i 

hvert fald rimelig klar.  

 

N: ja så kommer han rigtig glad hen i suit ham der der lige er ved at løfte den der bil 

(Jakob og Daniel griner), det er så tydeligt at det bare er så… altså det virker bare så 

opstillet. Og jeg tror i at i forvejen har man ikke så godt et indtryk af DR, så jeg tror 
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ikke man skal begynde at køre den på den måde, så skal du virkelig håbe på en eller 

anden turn-around fra folk så de virkelig begynder at fange sympati for det der.  

 

Daniel: Problemet er jo selve grundkonceptet. Undskyld Jakob 

 

Jakob: det er i orden, bare snak  

 

Daniel: jamen problemet er jo selve grunkonceptet af.. jeg kan godt se hvad de prøver at 

lave med reklamen osv. men det duer bare ikke så længe der er et grundkoncept der er 

fuldstændigt forfejlet. Jeg vil næsten faktisk sammenligne det med kommunisme, det er 

jo en super smuk tanke (griner) 

 

Jakob: meget smuk 

 

Daniel: med at alle folk yder det de skal og så videre .. 

 

N: man kan også sige Stasi, det der med overvågning der.. (griner) 

 

Daniel: Ja,  det er jo en super smuk tanke og i teorien og.. det her det viser jo hvordan 

det måske kunne se ud, men virkeligheden er bare at det er overvågning og folk der 

prøver at komme ind i ens lejlighed og man er tvunget til at betale.  

 

Jakob: Jakob, apropos overvågning så ved jeg at det.. jeg har i hvert fald hørt rygter om 

at det.. måske passer det.. at når man køber et nyt fjernsyn i butikkerne så får DR det at 

vide  

 

Interviewer: Ja? 

 

Jakob: og nu har jeg helt tilfældigvis selv.. at da jeg fik nyt fjernsyn så gik der ikke en 

uge før at DR ringede til mig og spurgte om jeg ikke skulle til at betale licens, og jeg 

har også en i min studiegruppe der har prøvet det. Så jeg ved ikke om det er et rygte 

eller om det rent faktisk er sandt, men så ved du at når du køber et nyt TV så ringer de 

til dig fordi du skal til at betale licens nu hvor du har fået et nyt TV. Og det synes jeg 

næsten er direkte klamt at de gør det. Altså, det er for meget. Og du vil meget gerne sige 

noget Daniel? (kigger over på Daniel og griner let) 

 

Daniel: Det er fuldstændig korrekt. Man kan faktisk sige til forretningerne at han ikke 

skal oplyse om det. Øh der hvor så kan sige, for det der er jo allerede mega klamt som 

du selv siger, der hvor freden er med teleselskaber, kabeludbydere, internetudbydere 

ikke må fortælle, må ikke udlevere oplysninger til DR i forhold til det.  

 

Interviewer: okay 

 

Daniel: men hvis der på et tidspunkt skulle komme et lovgivningsforslag hvor DR fik 

mulighed for at få direkte adgang til de oplysninger så vil det betyde at alle folk vil være 

100% tvunget til det fordi juridisk sådan som det ser ud i dag, kan man godt bare sige at 
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man ikke har nogle licenspligtige apparater for så kan de faktisk ikke gøre mere ved det. 

Medmindre de ser man har en 65 tommer fladskærm stående . 

 

Jakob: Jakob, jeg tror ikke der er mange der er klar over det her aspekt vi lige taler om 

men, det er virkelig noget, da jeg fandt ud af det, jeg tænkte ”ej”, og så tænkte jeg at så 

skal jeg i hvert fald aldrig betale licens for det er simpelthen, altså det er for meget 

 

Daniel: præcis 

 

Jakob: det er sådan et overvågningssamfund ikk på den virkelig lede måde. Sådan 

kommunisme nærmest,  

 

Interviewer: ja 

 

Jakob: så øhm .. 

 

Interviewer: men hvad.. neshan hvad synes du for eksempel, hvad er det DR prøver at 

kommunikere i reklamefilmen? Hvad er budskabet? 

 

N: det er også det jeg nok er rigtig rigtig meget i tvivl om   

(Jakob og Daniel griner) 

 

N: for når den starter med kaj og Andrea, skifter over til nogle værter, og så det der 

sidste noget, der kommer de der værter i det der jakkesæt og rigtig har det der falske 

smil på hen til ham der byggemanden der er ved at smadre en bil. Hvad er det lige 

præcis der skal fange mig? Tænker jeg. Og.. jeg tænker bare  ”der er sku en der bare har 

siddet og indkasseret for at lave en reklamefilm” og jeg ved ikke om de har fundet ham 

på gaden eller hvor fanden det er de har fundet ham. (Daniel og Jakob griner) 

 

Jakob: Jakob, jeg tror også at den henvender sig enten meget til.. altså man har både kaj 

og Andrea og så har man Jakob Riesing til sidst, det er sådan DR Ultra eller DR 

ramasjang, det er sådan meget børnekanal 

 

Interviewer: ja 

 

Jakob: og jeg tænkte ”det er jo nok ikke børnene de helst vil ramme”. Så er det nok til 

deres forældre, og jeg tænker at de betaler nok til det i forvejen så hvis den skal ramme 

os unge/studerende så går den meget forbi i hvert fald 

 

Interviewer: men hvad synes du budskabet er i den? 

 

Jakob: jamen altså, budskabet er at licens er noget vi giver, noget vi deler fordi det er 

fælles fordi det finder jeg ligesom ud til sidst i teksten. Altså, jeg havde ikke regnet ud 
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inden, så troede jeg bare det var en ananas i egen juice video inden, for ligesom at 

hædre dem selv, men øh .. 

 

N: neshan, men jeg vil sige de starter rigtig godt ud men så sker der det der med at der 

kommer en goth girl på og så får hun kage.. altså hvad har det med hinanden at gøre? 

Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvor kommer den hen? Hvordan skal det skabe glæde?  

(informanterne griner) 

 

Jakob: Jakob, altså det der med at … 

(alle informanterne griner) 

 

Jakob: det der med at licens er noget vi giver til hinanden, de prøver ligesom at skabe en 

form for solidaritetsfølelse, at så betaler du licens, så betaler jeg og så får vi alle 

sammen gode programmer 

 

Interviewer: ja 

 

Jakob: eller vi betaler for at vores børn kan se noget godt børne tv øhm..jeg synes bare 

sådan, altså det er en meget smuk tanke.. men det er jo ikke sandt (griner let) 

 

Interviewer: så hele fæl.. altså du siger løfte i flok, give til hinanden, sådan lidt 

fællesskab. Er det en forældet tanke? 

 

Jakob: jeg ved ikke om det er forældet, jeg ved bare ikke, jeg synes bare ikke at tekster 

og billede hænger sammen i det her tilfælde 

 

Interviewer: mmm.. hvad er jeres øh definition af fælles, hvad er fælleskab for jer? hvor 

langt rækker fællesskab?  

 

N: øh neshan, altså jeg vil sige i forhold til sådan Tv og de tjenester som DR de udbyder 

så er det sådan at man kan sidde sammen med sin familie og se det eller man kan sidde 

sammen med sine venner og ligesom begynde at gå op i det. for eksempel sådan nogle 

sportsevents så ser man det med nogle venner og går op i det eller for eksempel med x 

factor så sidder man med familien og sidder klistret til skærmen. Det er jo sådan den der 

fællesfølelse af at man sidder og ser det sammen. Der ved jeg sku ikke lige sådan hvor 

meget den.. altså den har nogle elementer af det, den der reklame, det vil jeg godt give 
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dem, men så kommer der bare det der til sidst med at… altså det er nok ikke den 

overskrift jeg ville have brugt på det 

 

Interviewer: nej 

 

N: øh… 

 

Interviewer: hvor langt synes i andre at et fællesskab rækker? 

 

Jakob: sådan generelt? 

 

Interviewer: og ja,, 

 

Jakob: jamen jeg sidder bare og tænker på at fællesskab det er også sådan at vi betaler 

skat for eksempel.. 

 

Interviewer: det er selvfølgelig rigtig ja 

 

Jakob: lige nu har jeg det fint nok med at jeg sådan nasser lidt på samfundet i og med at 

jeg får SU og tager en uddannelse, men så ved jeg også at bagefter så går jeg ud og 

tager et job og giver tilbage til samfundet. Der har jeg det egentlig, der har jeg det 

faktisk godt med at betale tilbage til fællesskabet for så ved jeg at dem der er yngre end 

mig de kan få en uddannelse og dem der er ældre de kan få en god health care og.. 

 

Interviewer: men i forhold til licens.. 

 

Jakob: jamen… jeg føler bare ikke at jeg får noget ud af at betale til det 

 

N: jeg tror også at.. det er jo det der med at der føler man ikke at man får value for 

money kan man sige 

 

Interviewer: nej 

 

N. og der er det at man som skattebetaler, altså lige nu er det at vi får noget SU, og vi 

giver det tilbage, og dermed så er vi, kan man sige, en god investering for samfundet. 

Det er nok det vi ikke føler at DR på nogen måde eller..  

 

Jakob: Jakob, jeg tror også at kodeordet det er value for money måske altså.. 

 

N: ja 

 

Daniel: Daniel, jamen i forhold til det med fællesskab så er der bare den elementære 

forskel at… nu nævnte Jakob skat, skat det går til de helt grundlæggende ting og til de 

livsnødvendige ting som sygehuse, veje, den måde vi alle sammen skal fungere sammen 

med hinanden på.  Hvor Danmarks radio, efterhånden med, når der er internet, og folk 
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kan få de nyheder som de har brug for, så er det rent underholdningsværdi det som jeg 

vil kalde som ’luksus’ 

 

Interviewer: ja 

 

Daniel: og det er der hvor underholdningsværdi, det er meget subjektivt. Det er ikke 

ligesom veje hvor du tænker at den her vej.. du har brug for den, sådan er det bare. Hvis 

du har et vejnavn, du har brug for at der er nogle der sætter det på plads. Fredag aften, 

”vil du se x factor eller vil du se en film”, ok meget subjektivt, og i sidste ende .. det er 

ikke livsnødvendigt. Derfor er det noget som burde være på frivilligt basis og være et 
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produkt som folk simpelthen til vælger sig alt efter deres præferencer fordi at man kan 

ikke bare få en løsning der rammer alle.  

 

Interviewer: okay, har i nogle sidste bemærkninger? 

 

Jakob: nej, det har været rigtig hyggeligt 

 

Interviewer: tusind tak fordi i ville være med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 209 

 

BILAG D - FOKUSGRUPPEINTERVIEW – NYFLYTTERNE 

 

Baggrundsinformation 

 Anne-Kirstine, 21, betaler licens, studerer Dansk på KU 

 Josefine, 21, betaler ikke licens, tager suppleringsfag i spansk på gymnasial 

niveau 

 Therese, 20, er ikke licenspligtig, holder sabbatår og arbejder som vikar på en 

folkeskole 

 Sofie, 20, betaler licens, læser HA (Psyk) på CBS 

 

Interview 

Interviewer: ”Hej og velkommen. Vi er i gang med at skrive speciale om DR licens, og 

vil i den forbindelse finde ud af hvad unges holdning til licens er.  I et fokusgruppe er 

det meningen at i skal styre diskussionen. Det skal altså være en diskussion mellem jer 

og i må derfor meget gerne kommentere på hinandens udtalelser. I må meget gerne 

nævne jeres navne hver gang i taler. Årsagen er at vi skal skrive interviewet ned, og så 

bliver det lettere at finde ud af, hvem der siger hvad. I får udleveret et papir hvor der 

står licens i midten, og så vil vi gerne have jer til at skrive de associationer i får til licens 

ned.  Men før det, starter vi med en hurtig introduktion hvor i gerne må fortælle hvad i 

hedder, hvor gamle i er, jeres uddannelsesmæssige baggrund og om i betaler licens 

Vi starter herovre, Sofie. 

Sofie: øhm jeg er 20 år, øh går på CBS, studerer HA Psykologi.. så det er det om mig.. 

Interviewer: betaler du licens? 

Sofie: ja, det gør jeg 

Interviewer: du betaler licens 

Sofie: ja. 

Anne Kirstine: jeg hedder Anne-Kirstine, jeg er 21, og jeg læser dansk på Københavns 

universitet og jeg betaler licens 

Josefine: og jeg hedder Josefine, og jeg går på en skole inde i byen, en spansk skole og 

så arbejder jeg som tjener.. og jeg betaler ikke licens.  

Therese: og øh jeg hedder Therese, jeg er 20 år gammel og jeg arbejder som lærervikar 

og øhm.. jeg betaler ikke licens endnu for jeg er ikke flyttet hjemmefra endnu så men 

øhm men det kommer jeg til at gøre.. 

Interviewer: hvornår skal du flytte hjemmefra? 
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Therese: øhm… om 1-2 måneder 

 

Interviewer: okay 

Therese: vi er i gang med at renovere, så lige om lidt.  

Interviewer: lækkert 

Sofie: spændende 

Interviewer: så øh har vi forberedt nogle stykker papir hernede.. nu skal vi lave en 

brainstorm. Så i får alle sammen et papir hvor der står licens i midten og så får i nogle 

minutter hvor i bare skriver alle de associationer ned til ordet licens. Lige meget hvad 

det er. Bare fyr det hele ned. værsgo. 

(informanterne skriver associationer ned) 

(Sofie og Josefine er færdige) 

Sofie: ja…. (griner let).. såå (kigger over på Josefine) 

(Josefine griner) 

Interviewer: er vi ved at være der? 

Sofie: Ja 

 

Josefine:: ja 

 

Anne Kirstine: ja 

 

Interviewer: skal du have mere tid Therese? 

 

Therese: ej jeg kan ikke komme på flere tror jeg. 

 

Interviewer: okay hvis vi starter, øh.. Anne Kristine hvad har du skrevet? 

 

Anne Kirstine: mmm jeg har skrevet DR, radio, internet, oplysning, public service og 

tidligere monopol 

 

Interviewer: okay. Hvis vi starter med øh public service. Hvorfor har dus skrevet det? 

 

Anne Kirstine: fordi øhm.. når jeg tænker på licens så tænker jeg primært på DR for DR 

er jo er.. en af de eneste licensberetigede kanaler, TV2 får vidst også lidt så vidt jeg 

husker 
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Interviewer: mmm 

 

Anne Kirstine: øhm men DR har en tradition for at lave public service TV.. øh.. 

 

Interviewer: hvad er public service? 

 

Anne Kirstine: mm det er øh…. Sådan.. øh ej det… 

 

Interviewer: hvad tænker i, hvad er public service? (kigger rundt på alle informanter) 

 

Sofie: ja.. hvad er det…. (griner) 

 

Anne Kirstine: der er de der to oplysning om et eller andet… oplysning om samfundet 

til borgerne.. uuh et eller andet, og så er der… 

 

Sofie: ja… det lyder som noget der skal komme os til gode altså.. 

 

Anne Kirstine: ja.. 

 

Sofie: det er en service for os 

 

Anne Kirstine: ja, altså traditionen er jo.. DRs tradition er jo også at levere sådan.. 

programmer der ligesom er lærerige 

 

Sofie: ja 

 

Anne Kirstine: på en eller anden måde .. og det er også sådan.. baggrunden for det var jo 

også at man skulle lære et eller andet af det .. det måske.. meget af et er nok det man vil 

kalde skole TV, så man lærer noget af det man ser.. 

 

Sofie: ja 

 

Anne Kirstine: at det ikke bare er underholdning..øhm.. og public  service.. er det ikke 

også.. hov, nu kom jeg til at knække denne her (viser en knækket kuglepen) 

 

Interviewer: Nå, det gør ikke noget 

 

Anne Kirstine: det er også de kanaler som … øhm… ikke har øh.. reklamer? 

 

Sofie: jo, det er rigtig nok 

 

Anne Kirstine: nå jeg bliver ved med at køre rundt i det her.. jeg kan ikke huske det  

(alle griner) 

 

Sofie: skal jeg sige noget om min? 

 

Interviewer: Sofie, ja. Nå Sofie, hvis du bare tager en af tingene 
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Sofie: ja.. øhm.. så kunne det for eksempel.. øh jeg tager flere (griner) 

(alle griner) 

 

Sofie: for eksempel påtvunget. Det er bare noget jeg har skrevet til det. For det føler jeg 

meget at det er, i og med at man skal, og det er ulovligt ikke at betale (griner).. men 

også .. for eksempel har jeg oplevet at der var en der kom og bankede på min dør og 

spurgte om jeg betalte licens og det gjorde jeg så ikke indtil da.. øhm, men det var bare 

fordi jeg ikke lige havde fået styr på det og ikke vidste at det var noget man aktivt skulle 

sætte i gang for eksempel. Øm.. men ja.. jeg tror at mange har den mening at de føler at 

det, det er noget der er tvunget, og de ved ikke rigtigt ”hvad er det jeg betaler til” sådan 

100 procent. 

 

Anne Kirstine: nej.. 

 

Sofie: mange føler det er unødvendigt nok. 

 

Anne Kirstine: en ekstra udgift. Der vil jeg godt sige noget fordi alle bruger jo de her 

licensberretigede medier og kanaler for eksempel DR og deres.. på internettet, altså det 

er noget af det man betaler til. Licensen går også til DRs hjemmeside som der er rigtig 

mange der benytter, og går ind og ser programmer og tjekker nyheder osv. Radio er der 

rigtig mange der hører, og det er jo også licens. Øhm..osv. så jeg tror der er rigtig 

mange der bruger det uden at de tænker over det i hverdagen så det måske er derfor at 

folk føler ”hvad er det egentlig jeg betaler til”, men jeg tror at stort set alle danskere på 

en eller anden måde 

 

Sofie: bruger det 

 

Anne Kirstine: bruger det. Øhm at man ligesom.. 

 

Sofie: men det var også det jeg tænkte over, Sofie, øhm men hvor jeg tænkte at siden 

jeg flyttede hjemmefra, så har jeg et TV og jeg har faktisk ikke set DR en eneste gang 
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og jeg har heller ikke være på internettet på nogle af DRs sider, så på den måde 

personligt selv,  så synes jeg faktisk overhovedet ikke jeg har brugt DRs udbyder. 

 

Therese: hører du aldrig radio? P3? 

 

Sofie: jo øhm.. DR3. Ja det er rigtig nok.. 

 

Interviewer: med P3? 

 

Sofie: P3 hedder det jo, for det er jo ikke DR.. 

 

Therese: jo 

 

Anne Kirstine: men jeg tror bare at.. 

 

Sofie: nå, er det? Det vidste jeg ikke 

 

Therese: jeg tror som du siger AK, at der er rigtig mange der bare ikke tænker over det.. 

at de bruger det, for ”jeg sætter mig jo aldrig ned og ser DR”. Det er der nok mange der 

tænker, som i virkeligheden måske alligevel hører radio 

 

Sofie: mm 

 

Therese: eller læser nyheder inde på DRs hjemmeside en gang imellem.. eller hvis det 

nu popper op på facebook. eller.. altså bruger podcastene, det ved jeg at det gør jeg også 

selv.. eller ser på DRs hjemmeside… 

 

Interviewer: men nu skriver du påtvunget (kigger over på Sofie). Tænker i andre også 

det? Hvad tænker i om det? (kigger rundt på de andre) 

 

Josefine:: ja, Josefine, ja. Øhm.. jo, jeg synes uanset hvad at det er lidt mærkeligt at man 

er tvunget til noget når man egentlig ikke har særligt meget oplysning på det. Jeg har 

også selv skrevet ’mangel på oplysning’ fordi når i sidder og fortæller om hvad det er 

man bruger den sum man betaler licens til.. man bruger den på, så synes jeg det giver 

mening at betale det, men der er bare mange af os der mangler oplysning på det. Så 

derfor så føles det som noget påtvunget som måske er unødvendigt.  

 

Interviewer: ja 

 

Josefine:: selvom det måske ikke er unødvendigt 

 

Sofie: man føler også, Sofie (griner lidt), at det er en rimelig stor sum at betale 

 

Josefine:: ja 

 

Sofie: jeg har overvejet sådan noget med, måske man skulle overveje, skal studerende 

betale mindre? Er der en eller anden grænse for det? Men så kan man så også, det er jo 
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også noget at gøre med om det så kan lade sig gøre overhovedet hvis nogle betaler 

mindre. Der er meget at betale.. 

 

Josefine:: Josefine, jeg tror bare at når det kommer til DRs kanaler på TV for eksempel, 

så synes jeg ikke det er et stort nok udvalg, hvis man skal betale licens så synes jeg det 

kunne være fedt hvis det gik over til de andre kanaler også så der var nogle.. eller hvis 

der ikke var reklamer på de andre kanaler i stedet for. Jeg synes det er en stor sum 

penge at betale kun for at betale DRs kanaler. Og som i sagde før, man bruger også 

internettet og alt det der, men det første man tænker, det er DRs kanaler. Og der…der 

synes jeg godt de kunne være federe 

 

Interviewer: ja. Øhm nu nævnte du at du lytter til P3, men umiddelbart bruger du ikke 

så mange af kanalerne (kigger over på Sofie). Hvad med jer andre? Therese, bruger du 

nogle af DRs services? 

 

Therese: øh jeg bruger faktisk rimeligt meget. Øhm.. altså jeg hører ret tit radio, primært 

P3, øh bruger deres podcasts.. øh downloader nogle gange.. altså, for eksempel da jeg 

var due og rejse ved jeg.. der har jeg downloadede en hel masse podcasts, de har været 

vildt rart at kunne have med og kunne høre, uden at man havde internet. Øhm.. jeg ser 

ikke så tit tv, men jeg følger med i nogle af DRs serier på nettet som jeg ser på deres 

hjemmeside. Og så bruger jeg det også rigtig meget i mit job, fordi jeg er lærervikar og 

de har bare nogle rigtig gode serier, især på ramasjang og ultra, der er nogle rigtig gode 

ting til børn som jeg tit viser for mine elever. Så jeg bruger det rigtig meget. Øhm ja, så 

jeg synes i hvert fald at.. at de penge er godt givet ud.. sådan, for mig at se. 

 

Interviewer: bruger i andre DR, nu kan jeg ikke huske om i allerede har nævnt det.. 

 

Josefine:: Josefine, jeg bruger aldrig nogle af DRs kanaler, aldrig nogensinde. Heller 

ikke deres hjemmeside. 

 

Interviewer: gør du det Anne Kirstine? 

 

Anne Kirstine: ja, jeg bruger det meget. Øhm.. ikke, jeg ser ikke TV for vi har ikke 

noget antennestik der hjemme (griner), så.. men jeg bruger det på min computer øhm.. 

os da der var X factor, det har jeg ikke set de sidste mange år, men.. 

 

Therese: det så jeg også 

 

(Sofie laver en ”nå ja, det så jeg også” mine) 

 

Anne Kirstine: det så jeg på internettet og vi bruger det også meget i forbindelse med 

min uddannelse, der bruger vi også DR ret meget. Der bruger vi også Bonanza 

arkiverne, og det er vidst noget man skal have adgang til øhm, det er ikke noget alle har 

adgang til, men det har vi så gennem universitetet. Øhm og så ja, jeg downloadede også 

podcasts da jeg var ude og rejse og hører nogle gange radio. Og så har jeg en nyhedsapp 
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fra DR på min telefon, og jeg tjekker også primært nyheder, det er på DR’s øh 

hjemmeside 

 

Josefine:: Josefine, jeg føler bare at man får mange af de samme services på Tv2 for 

eksempel, TV2 nyhedsapp har jeg for eksempel, og jeg ser egentlig kun TV2 når jeg 

skal se nyhederne. Og det betaler man jo ikke for så.. 

 

Anne Kirstine: jo,  det gør man alligevel, både, Anne Kirstine, TV2 får stadig noget af 

licensen  

 

Josefine:: nå okay 

 

Anne Kirstine; selvom de er overgået til at blive en betalingskanal, så er de stadigvæk 

en licenskanal så vidt jeg ved, og tidligere har den jo også været understøttet af licens 

og reklamer, øhm indtil 2012 tror jeg det blev en betalingskanal 

 

Josefine:: det er igen mangel på oplysning (griner) 

(alle griner) 

 

Interviewer: så vidt jeg ved, så tror jeg faktisk kun det er TV2s, TV2 Lorry, de der 

lokal, men jeg er ikke helt sikker må jeg være ærlig og sige, 

 

Anne Kirstine: nej, vi havde, Anne Kirstine, øhm.. vi øh.. havde en fremlæggelse for 

nyligt, ikke omkring Licens men omkring forskellen på nyhedsformidling på DR og 

TV2. Øhm og der var vi nemlig også inde og kigge på, for det troede jeg at efter TV2 

blev en betalingskanal at de ikke længere modtog licens, og der var vi så inde og søge.. 

og så vidt vi kunne finde frem til modtager de i hvert fald noget licens 

 

Interviewer: ja 

 

Anne Kirstine: men jeg ved så ikke om det så bare er lokalkanalerne øh… 

 

Interviewer: Therese, hvad har du skrevet? 

 

Therese: øhm… 

 

Interviewer: hvis du tager en af tingene 

 

Therese: jamen øhm.. jeg skrev øhm… måske lidt kliche agtigt (griner), men øh noget 

deling og noget fællesskab 

 

Interviewer: ja 

 

Therese: øhm. Det er vel lidt inspireret af de reklamer de altid sender ud med licens, 

men jeg synes.. altså jeg synes jo at jeg godt er klar over at det er et meget højt beløb i 

forhold til hvad man måske får og man tænker ”okay altså, hvad bruger jeg egentlig af 

det, jeg ser kun en af kanalerne, eller jeg hører kun en af deres radiokanaler”, men.. det 

handler jo i virkeligheden om at man prøver at lave noget TV og radio til alle og man 
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prøver ligesom at tilgodese alles behov øhm og så synes jeg bare at det er nødvendigt at 

betale så de kan lave noget til alle, så man ikke kun får det jeg kan lide fordi jeg kan jo 
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ikke lide det samme som alle andre nødvendigvis kan.. så det er i hvert fald noget af det 

jeg tænker meget på når jeg tænker licens. 

 

Interviewer: okay, hvad siger i andre til det? Sofie? 

 

Sofie: øh.. tja..(griner) 

(alle griner) 

 

Sofie: jeg har ikke så meget en kommentar til det andet at jeg stadig synes det er dyrt 

at.. jeg tror at hvis man satte prisen ned, så ville der være flere der ville betale. Så går du 

ikke rundt med alle dem der bevidst ikke betaler 

 

Interviewer: men kan du se argumentet i at det er fællesskab?  

 

Sofie: ja ja. Men samtidig synes jeg også bare at de kanaler vibevidst vælger i en pakke 

for eksempel, det er dem vi gerne vil se, hvor det her.. så skulle man måske kunne 

betale en mindre pris.. altså jeg ved det ikke om det lige er noget man kan få udbudt. 

 

Therese: ja ja, det havde jeg også, jeg sad lige og kom til at tænke på, Therese, kom lige 

til at tænke på det, men det er bare så svært nu ikke 

 

Sofie: ja 

 

Therese: fordi man har internettet og .. 

 

Sofie: ja det er nemlig det 

 

Therese: ”okay, jeg vil gerne vælge kun at kunne se DR1” for eksempel hvis man nu 

vælger det, eller DR3, men så kan man jo alligevel gå ind på internettet 

 

Sofie: det er jo det 

 

Therese: og se det ikke, så skal man have et login eller noget men.. 

 

Sofie: ja det er rigtigt til de kanaler, det kunne være noget man.. det kunne man godt 

gøre 

 

Therese: til kanalerne 

 

Sofie: Men hvordan forhindrer du at andre kan få dit login og sådan nogle ting, det er jo 

også.. 

 

Therese: ja lige præcist 

 

Anne Kirstine: så skulle de, Anne Kirstine, gøre ligesom mange netaviser har gjort med 

at man har adgang til noget af det  der er på hjemmesiden, men man andre ting skal man 

have login for at.. altså og kunne se 
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Sofie: ja 

 

Anne Kirstine: men det bliver måske også bare noget projekt.. 

 

Sofie: ja.. 

 

Therese: det kan godt være det bliver for svært 

 

Anne Kirstine: ja.. 

 

Interviewer: men jeg hører dig sige, i forhold til det der fællesskab sige, Sofie (kigger 

over på Sofie), så siger du at ”jo, det er meget fint, men man vil faktisk hellere betale 

for det som man selv bruger” i stedet for at betale for andres ting.. 

 

Sofie: jaer… 

 

Interviewer: er det rigtigt? 

 

Sofie: ja det er groft sagt rigtigt (griner) 

 

Therese: det der så er ærgerligt ved det så det er, Therese, øhm altså det kan godt være 

man tænker at det er meget fedt hvis man kan betale lidt mindre.. øhm.. men så er der 

bare heller ikke plads til at lave nye ting vel, eksperimentere fordi, hvis man nu ser et 

eller andet.. det kan jo godt være.. man bliver jo tit overrasket over de ting man 

ser..nogle ting man måske ikke havde forventet at man ville synes om, og så tænker jeg 

at hvis man selv skulle vælge hvad man ville betale for, så er der nok mange ting man 

ville vælge fra som man måske i virkeligheden ville kunne få rigtig meget ud af, og ville 

synes var rigtigt spændende. 

 

Josefine:: ja, Josefine, som for eksempel DR K.. 

 

Sofie: ja dokumentarer (griner) 

 

Anne Kirstine: ja det tænkte jeg også.. der er faktisk ret meget.. 

 

Josefine: jeg har bare ikke de der kanaler, selvom det er mærkeligt, for jeg har DR1 og 

DR ramasjang, så har jeg bare ikke nogle af de andre DR kanaler, så det er derfor jeg 

aldrig bruger dem tror jeg egentligt. For DR2 og DRK kan man jo sagtens bruge til at se 

dokumentar. 

 

Anne Kirstine. og DR3, nu har de jo så lavet en ungdomskanal, og der kommer faktisk 

mange, ret interessante programmer, synes jeg. 

 

Therese: jamen, det synes jeg jo også, Therese øhm og så synes jeg faktisk det er sjovt 

at høre, fordi.. der synes jeg tit man hører sådan .. altså id en offentlige debat er der 

mange der rakker rigtig meget ned på DR3, øh som synes det er nogle skodprogrammer 

og sådan noget. Det er bare sjovt, for jeg synes netop de har nogle rigtig gode 
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programmer, nogle ret underholdende programmer som ligesom undersøger nogle 

måske lidt anderledes ting end man lige sådan.. 

 

Interviewer: hvad for nogle programmer for eksempel? 

 

T: nå men, bare alt det der med, for eksempel hvis i Kina, eller hvad har de ellers.. alle 

de der med .. 

 

Anne Kirstine: nu så jeg her i går og så lidt af det der date mig sammen med min mor 

og også gift ved første blik, det er jo er dansk koncept, men jeg så så den amerikanske 

udgave øhm.. som de så også viser på DR3.  

 

Therese: hvordan sådan, Therese, det er jo sådan umiddelbart reality TV, men det er 

undersøger bare nogle ret interessante ting øhm sådan hvordan folk de ligesom opfører 

sig når det er de ligesom bliver gift med en de ikke kender.. hehe 

(Sofie griner) 

 

Therese: altså det er bare.. jo jo men det er også bare sådan noget hvor man er så 

forskellige ikke? Altså jeg synes DR3 har nogle virkelig gode programmer, men jeg har 

bare hørt rigtig mange som sådan måske lidt ældre der rakker meget ned på det  

 

Sofie: ja 

 

Interviewer: ja 

 

Therese: øh.. det samme med Monte Carlo p P3 

 

Sofie: ja (griner) 

 

Therese: det er der jo også vildt mange der har rakket ned på og jeg synes personligt det 

er det bedste radioprogram der har været.. 

 

Sofie: det synes jeg også, Sofie 

 

Therese: ..noget af det sjoveste 

(Sofie og Therese griner) 

 

Therese: så ja, der synes jeg bare virkelig.. 

 

Sofie: men var det unge der rakker ned på det? For jeg synes netop 

 

Therese: nej nej 

 

Sofie: nej så det er de ældre ikke? 

 

Therese: jo 

 

Sofie: ja 
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Therese: men men det er også bare det jeg mener altså.. det viser bare lidt om at de 

penge de får når de får denne her ekstra.. altså de får i hvert fald rimelig mange penge til 

at lave alt det her, det gør også at de har muligheden for at lave en masse forskellige 

ting og en masse forskellige målgrupper.. altså. 

 

Interviewer: men jeg så før da vi groft sagt ridsede op at man måske ikke er så vild med 

at man betaler for nogen og de betaler for en selv, der skulle du til at sige noget 

Josefine? 

 

Josefine:: det kan jeg ikke huske 

(alle griner) 

 

Sofie: der skal du nok gå lidt hurtigere (griner) 

 

Interviewer: ja det var nok lidt for langt tilbage 

 

Sofie:(Sofie griner), der sidste år i Juli 

(alle griner) 

 

Interviewer: okay nå, øhm.. ja så tager vi dig Josefine, hvad har du skrevet? Vælg en 

ting 

 

Josefine:: jamen altså som før nævnt så… det vigtigste jeg måske har skrevet, det er den 

der hedder mangel på oplysning 

 

Interviewer: ja 

 

Josefine:: for jeg personligt ikke ved ret meget om hvad de penge går til. Øhm og så 

udover det har jeg skrevet.. dyrt.. 

 

Interviewer: Ja 

 

Sofie: mmm 

 

Josefine:: og.. endnu en udgift. Og så har jeg så også skrevet DR kanaler, radio, telefon, 

internet, sådan nogle ting. De samme ting som vi har snakket om før. 

 

Interviewer: ja 

 

Josefine:: og når jeg siger endnu en udgift så er det fordi at når man flytter hjemmefra, 

og nu snakker vi jo om folk der næsten lige er flyttet hjemmefra i denne her situation 

 

Interviewer: ja 

 

Josefine: så er det ikke altid man helt præcist ved hvor dyrt, alle de her ting man skal 

betale til lige pludseligt.. og øh når man så lige pludselig finder ud af ”hov, jeg skulle 

vidst have betalt licens, men det gør jeg ikke” så kan det godt være man tænker ”var det 
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så vigtigt?”, det er ikke ligesom så mange af de andre ting hvor jeg lige får en rykker 

hist og her  

 

Interviewer: ja 

 

Josefine:: det er ikke sådan.. mm. det er ikke.. altså bare fordi det er noget jeg har fundet 

ud af jeg burde gøre så er der ikke noget jeg har tænkt mig at gøre lige nu 

 

Interviewer: ja 

 

Josefine:: det må jeg indrømme. 

 

Interviewer: og årsagen til at du ikke har tænkt dig at gøre det er…. Altså fordi det er 

dyrt eller fordi du er sådan …principielt er imod at det findes eller…? 

 

Josefine:: nej jeg er ikke principielt imod det, det handler igen om at jeg har mangel på 

oplysning og om at jeg har klaret mig nu i et år hvor jeg ikke har vidst, jeg har ikke 

tænkt over at jeg ikke gik og betalte til det, og jeg har klaret mig, og jeg ved godt det er 

lidt egoistisk, i forhold til det du sagde før Therese om fællesskabet og alt det der 

(kigger over på Therese), men… men man kommer igennem uden at gøre det, og så når 

man er ung og ikke har så mange penge og er studerende, så kan man godt være 

tilbøjelig til at sige ”det finder jeg lige ud af på et senere tidspunkt” 

 

Interviewer: tror i at hvis der blev sat noget rabat ind, at man fik noget ungdomsrabat, 

ville det gøre en mere villig til at betale eller.. 

 

Sofie: det kommer kraftigt an på, den skal være rimelig stor den rabat tror jeg faktisk 

(griner let) før der er rigtig mange der tænker ”ja okay det kan jeg egentlig godt betale 

til” også hvis der ikke er nogen decideret konsekvenser af at du ikke betaler 

 

Josefine: det er det der er problemet 

 

Sofie: Ja 

 

Josefine: Josefine (griner let), som før nævnt, alle andre ting man ikke betaler til tiden 

eller ikke betaler 

 

Sofie: mmm 

 

Josefine: det får man meget hurtigt kastet i nakken og man får rykkere og alt det der og 

det gør man bare ikke her. Det eneste der kan ske her er at der kommer nogen op på din 

adresse og fortæller dig at du ikke betaler licens så kan du sige ”hov”, enten kan du sige 

”hov, det skal jeg nok begynde på” og så..eller også kan de give dig en eller anden 
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bøde.. jeg ved ikke. Igen jeg synes det er fokus på området og så måske … ja rabatter, 

nedsætning i pris. 

 

Interviewer: ja 

 

Josefine:: især fokus 

 

Interviewer. men hvis man nu fik sådan en eller anden folder med hjem hvor der stod, et 

diagram med ”sådan her bliver penge fordelt”… ville det hjælpe, gider man læse det…? 

 

Sofie: Sofie (griner), jeg tror faktisk man er nødt til at finde på en eller anden kreativ 

måde at komme ud med det her på. Øhm de har sikkert prøvet med nogle kampagner og 

noget, men det er ikke noget jeg har lagt mærke til i hvert fald øh..så…så de må jo ikke 

have gjort noget der far fanget vores opmærksomhed som sådan 

 

Josefine: mmm 

 

Sofie: ja, det er svært at sige hvad der skal til for at få folk til det.. øh og oplyse folk 

 

Josefine:: Josefine, jeg så for eksempel de havde sådan nogle reklamer i fjernsynet 

faktisk om at man skal betale licens 

 

Sofie: ja 

 

Josefine: men de fik mig faktisk ikke til at gøre det 

 

Sofie: nej (alle griner) 

 

Therese: de kører det også i radioen, Therese, 

 

Josefine:  ja det kan sagtens være 

 

Therese: men jeg synes at hvis de skulle lave det der diagram, så ville det jo være oplagt 

altså.. man kan jo ikke skrive så meget, men så ville det jo være oplagt at gøre det på 

busstoppesteder og sådan nogle, på nogle kæmpestore plakater, for det er jo noget man 

lægger mærke til med en masse farver, det kunne de godt. Så tror jeg folk ville se det. 

Men jeg tror ikke, hvis man fik en folder hjem, s tror jeg de færreste ville læse det. 

 

Interviewer: Ja 

 

Josefine:  men, Josefine, hvis det nu kom som en regning i din postkasse, så kunne det 

da godt være det ville være lidt noget andet. Det har været usynligt for mig at jeg skulle 

betale licens.. selvom jeg måske inderst inde godt har vidst det ikke, men jeg har ikke 

opsøgt det selv og det er ikke noget der har opsøgt mig, hvis man kan sige det sådan. 
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Hvorimod andre regninger der kommer i postkassen, dem er jeg nødt til at.. til at tage 

imod ikke (griner).  

 

Interviewer: Anne Kirstine, betalte du licens til at starte med da du flyttede hjemmefra? 

Eller var det også fordi at du ligesom Sofie blev opsøgt af licensmanden? 

(alle griner) 

 

Anne Kirstine: øhm jeg har gjort det fra jeg flyttede hjemmefra, men det er så fordi at 

jeg bor med en veninde, som nåede at bo i lejligheden i tre måneder inden jeg flyttede 

ind, og hun har så, jeg vidste ikke det var noget man selv skulle opsøge faktisk, men det 

har hun så åbenbart gjort mens jeg har været væk 

Sofie: nedern 

 

Anne Kirstine: og så har vi så fået tilmeldt os i første omgang og så fik vi så.. jeg tror 

ikke engang vi fik en regning i postkassen øhm her denne her vinter, men hun fik så 
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trukket pengene automatisk på sin konto her februar hvor jeg så overførte min del af det 

til hende. 

 

Therese: det var så der.. det er jo en af de eneste, Therese, eneste problemer jeg har med 

det i hvert fald øhm  jeg skal til snart at flytter og jeg skal ligesom dig (kigger over på 

Anne Kirstine) på sammen med en og altså..  

 

Sofie: nå ja 

 

Therese: jeg synes faktisk det er ret unfair at man skal betale licens begge to. Dig og 

Linnea skal jo faktisk betale licens begge to (kigge rover på Anne Kirstine), i skal 

betale..så lige nu betaler i faktisk kun halvdelen af det i skal 

 

Anne Kirstine: nå (i overrasket toneleje) 

 

Therese: i skal betale en hver 

 

Anne Kirstine: Okay 

 

Therese: hvis du bor sammen med en kæreste, så deler man 

 

Sofie: okay 

 

Therese: men hvis man bor med en ven, så kan man ikke dele og det synes jeg måske er 

sådan lidt… det irriterer mig lidt fordi når du bor to unge studerende sammen 

 

Sofie: ja 

 

Therese: og… det det.. i alle andre tilfælde er det per husstand, men når du bor sammen 

med en ven, så er det ikke per husstand, så skal man betale hver, og det synes jeg er 

sådan lidt.. det har jeg det lidt svært ved 

 

Sofie: det vil jeg også sige (griner) 

 

Therese: der må jeg ærligt indrømme, der overvejer jeg lidt at snyde med det 

 

Sofie: Ja 

 

Therese: og sige.. altså vi gør ligesom jer (kigge rover mod Anne Kirstine), at vi bare 

betaler en gang, fordi vi er en husstand og så deles om det beløb også selvom det i 

princippet er ulovligt, men jeg synes det er lidt groft faktisk. 

 

Josefine:  det synes jeg også 

 

Sofie: og hvordan kan de vide… gælder det også for bare kærester? Du skal ikke være 

gift  eller noget? 

 

Therese: nej bare kærester 
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Sofie: nå så kan man bare sige man er kærester (alle griner) 

 

Sofie: så kan de da ikke komme og sige man ikke er kærester 

 

Therese: lige præcis (Sofie griner) 

 

Josefine: det er der er, Josefine, det synes jeg virkelig er en dårlig regel (alle griner) 

 

Josefine: måske kunne man forstå det hvis man var gift  

 

Therese: ja, men det føles jo også åndssvagt at skulle betale to hvis du har .. hvad 

hedder det, TV pakke, skulle betale to for to TV-pakker 

 

Anne Kirstine: mm 

 

Therese: det ville jo også være dybt åndssvagt 

 

Josefine:  eller to gange internet 

 

Therese: ja, eller to gange internet eller whatever 

 

Sofie: ja 

Josefine:  Ja 

 

Therese: det føles så åndssvagt 

 

Sofie: det synes jeg også 

 

Therese: det er meget dyrt.. at skulle betale det to gange 

 

Anne Kirstine: ja det er det 

 

Josefine: Josefine, per måned der er det jo sådan, hvad, 100, 130 eller sådan noget der 

ikke.. det er måske ikke så dyrt.. men jeg tænker i hvert fald altid på det beløb man 

årligt skal betale er 2000 et eller andet 

 

Interviewer: ja 

 

Josefine:  og jeg tænker ”hold da op det er nogle penge jeg godt kunne bruge på noget 

andet” 

 

Sofie: ja 

 

Josefine: men når man deler det ud per måned så tror jeg godt alle kunne være med, selv 

studerende 

 

Sofie: mm 
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Josefine: jeg tror bare igen det med at der er ikke nogen der kommer og punker dig og 

siger ”du skal gøre det og det”.. Tydeligvis 

 

Anne Kirstine: Ja (griner) 

 

Josefine: så man skal selv opsøge det. De kunne måske godt lige.. når de ser en ny 

flytter ind måske godt lige komme med det der brev eller en påmindelse i det mindste. 
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Man skal selv opsøge at skulle betale noget. Det føles lidt underligt på en eller anden 

måde. 

 

Interviewer: altså, jeg fik sådan et brev da jeg flyttede, der lå bare et brev i postkassen, 

så jeg tror de plejer at sende til nogen 

 

Josefine: okay (alle griner) 

 

Interviewer: men jeg giver 200 kr. om måneden tror jeg. 

 

Therese: det er alligevel 600 per kvartal eller sådan noget  

 

Therese: 2000 om året 

 

Josefine: ja 2500 kr.  

 

Therese : det er jo.. det er jo mange penge 

 

Josefine: det er mange penge man godt kunne bruge på noget andet i hvert fald, hvis an 

ikke føler man får så meget ud af det, fordi man ikke har oplysning nok på området til at 

vide hvad det går til 

 

Interviewer: ja 

 

Anne Kirstine: Anne Kirstine, altså jeg tror kun vi betaler 1200 om året.. er jeg ret 

overbevist om (griner) 

 

Josefine: øh.. måske har i en børne licens? (griner) 

(alle griner) 

 

Anne Kirstine: jeg ved ikke hvorfor 

 

Therese: måske skal i lige dobbelttjekke det (griner) 

 

Anne Kirstine: ja altså det.. eller 1300 eller sådan noget.. øh jeg ved ikke.. jeg giver bare 

pengene til Linnea til licens (alle griner) 

 

Anne Kirstine: jeg har lige overført 600 kr. til hende og det.. jeg betaler licens til hende.. 

så .. det ved jeg ikke lige 

 

Josefine: neej spændende 

 

Therese: interessant 

 

Sofie: ja (griner) 

 

Interviewer: nå, lad os tage næste ting.. Sofie hvad har du? 
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Sofie: jeg tror de er taget alle sammen 

 

Interviewer: ja. Hvad er det du har skrevet der? 

 

Sofie: det er brugerbetaling så det er ved det er øh (griner. Kontroversielt har vi også 

snakket om. Der er så mange for og imod hele tiden. 

 

Interviewer: kontroversielt. Selve det man skal betale licens er kontroversielt? 

 

Sofie: Ja, det skaber debat (alle griner) 

 

Sofie: tydeligvis skaber det en debat, så derfor kan i have disse fokusgrupper (griner). 

Så… der er ikke så meget mere at sige (griner) 

 

Interviewer: nej okay okay, jamen så går vi videre.. er der nogle andre der har noget 

som vi ikke lige har berørt? 

 

Josefine: jeg kom til at tænke på, Josefine, at det virker som om at det kun er den unge 

gruppe der ikke betaler 

 

Interviewer: det er det også primært 

 

Josefine: ja.. altså så det er vel. Ja som Sofie også sagde, det kunne være den måde man 

skal komme hen til dem på eller forklare på, skabe fokus, skal være noget kreativt eller 

en eller anden skæv vinkel, så det kan ramme os, i stedet for de voksne fornuftige 
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mennesker. de skal nok begynde at betale licens hvis de får et brev eller et eller andet 

ikke 

 

Interviewer: ja 

 

Josefine: det skal de nok. Men med unge mennesker, der skal der nok lidt mere til. 

 

Interviewer: ved i om jeres venner betaler eller.. nu ved jeg godt at i alle sammen 

kender hinanden, så nu ved i det, men ellers. Er det noget man snakker om? 

 

Josefine: nej 

 

Sofie: nej det.. vi har næsten samlet dem jeg kender der.. som jeg ville tale med det om 

 

Interviewer: men det kunne jo godt.. nu tænker jeg bare alle 

 

Sofie: ja… 

 

Josefine: jeg synes aldrig nogensinde det er et samtaleemne  

 

Sofie: det kommer ikke op nej (alle griner) 

 

Interviewer: så i ved ikke… 

 

Therese: jeg kender kun en, æh Therese, det var så hende der gjorde mig opmærksom på 

at man skal betale øh.. hvad hedder det, to gange hvis man bor sammen med en ven, for 

hun gør netop det der med, at hvis man er to veninder der bor sammen øhm, som betaler 

en licens og øh bare deler den. hun sagde netop det der med at hvis de kom forbi, så 

ville de bare være lesbiske 

 

Sofie: ja (Anne Kirstine griner) 

 

Therese: men det er også de eneste 

 

Anne Kirstine: jeg ved heller ikke.. nu ved jeg også at min lillesøster, hun er lige flyttet 

hjemmefra, og hun fortalte mig.. jeg tror ikke selv at hun har opsøgt det faktisk, det der 

med at betale licens. Hun har ligesom bare fået et brev ind af postkassen og har så betalt 

sin licens så.. jeg er opmærksom på at hun betaler det fordi hun sagde ”hov, så var der 

lige pludselig licens, det er godt nok også mange penge”. Æhm men ellers så ved jeg det 
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faktisk heller ikke. Der er mange  der brokker sig over det. Men jeg ved faktisk ikke om 

de så betaler det eller de ikke betaler det.. 

 

Interviewer: men synes i.. kan der godt være sådan lidt socialt.. jeg ved ikke om man 

skal sige pres eller sådan øh for enten at ”man skal betale, for det gør man altså”, eller 

det omvendte, at folk er sådan ”ej, lad være med at betale det er dyrt” 

 

Josefine: ja 

 

Interviewer: hvad for en af dem? 

 

Josefine: jamen altså jeg synes jeg hører begge dele.. det.. som Sofie også sagde før. Det 

er kraftige holdninger og der er ikke så mange som siger sådan der.. det er sådan meget 
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”ej det er dumt at betale til, det er jo kun DR og der er alligevel aldrig godt TV” eller 

hvad det nu er og så er der dem der siger ”ej man skal betale for det er lovkrav” 

 

Interviewer: ja. Men hvad synes i der er mest pres for? 

 

Sofie: åh.. det er svært.. som ung er man måske mest for faktisk ikke at betale 

 

Josefine: ja det er også det 

 

Therese: ja 

 

Anne Kirstine: ja 

 

Sofie: fordi det er den holdning fra mange at det er dumt 

 

Anne Kirstine: Ja 

 

Josefine: Ja. Altså Josefine, folk der studerer, unge generelt, de går meget mere og 

vender hver en øre hvis man kan sige det 

 

(alle griner over det gammeldags udtryk vende en øre) 

 

Josefine: hvis man kan spare nogle steder, så skal man gøre det 

 

Interviewer: Ja 

 

Josefine: øhm ja.. så jeg synes også jeg hører.. jeg synes faktisk jeg hører flest sige at 

det behøver man altså ikke.  

 

Interviewer: men tror i så også, at hvis man så betaler, har i så prøvet nogle der sige 

”hvorfor betaler du licens, gå lige ind og meld dig fra igen” 

 

Sofie: nej, 

 

Therese: det tror jeg ikke 

 

Sofie: men igen, Sofie, det store samtaleemne licens… (griner) så er det jo ikke rigtig 

noget vi rigtigt.. altså … vi snakker jo ikke om det 

 

Therese: mmm  

 

Sofie: så der er ikke noget pres som sådan  

 

Interviewer: okay, så vil jeg høre, alle de der sager der har været i DR, for eksempel 

med fyringen af underholdningsorkestret og de brugte rigtig mange penge på melodi 
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grand prixet, og der var stor kritik af 1864 og sådan noget. Hvad øh.. er et noget i har 

hørt meget om, og har det påvirket jeres syn på DR? 

 

Tid: 33.46 

 

Josefine: ja 

 

Anne Kirstine: jaa.. (trækker lidt på det) 

 

Josefine: Josefine, det synes jeg faktisk at det har, for hvis man i forvejen ikke betaler 

licens til det, betaler licens fordi man netop, som jeg har nævnt mange gange nu (griner) 

har haft mangel på oplysning på det, så.. så når man først hører noget der kritiserer 

licens så synes jeg bare man tager det meget til sig.. ja, det er også bare et melodi grand 

prix der koster jeg ved ikke hvor mange millioner kroner. Det er åndssvagt at betale til 

når man i forvejen ikke er sat ind i det. Men hvis man for eksempel som AK allerede 

betaler licens fordi man har sat sig ind i det, så tror jeg ikke det er det der ændrer ens 

syn.  

 

Sofie: nu ved jeg ikke hvor meget AK har sat sig ind i det. (alle griner) 

 

Therese: altså jeg synes, Therese, lige det der med melodi grand prixet er sådan noget 

man godt kan blive lidt irriteret over i virkeligheden for det sætter.. altså i forvejen er 

det rigtig rigtig mange penge. Og når de så går så  meget over budget, det synes jeg, det 

det, gør mig lidt irriteret, for det er skattebrugernes penge 

 

Sofie: hehe skattebrugerne 

 

Therese: der går til det. Nå jo men, så ved man jo bare hvor mange penge de tager fra alt 

muligt andet til bare at lave et melodi grand prix og det synes jeg.. det er selvfølgelig 
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meget fedt at vi skal holde det og sådan noget, men igen, det er bare ét show én aften. 

Det er jo ikke fordi vi får så vanvittigt meget ud af det på den måde. Altså.. 

 

Sofie. nej det er rigtigt 

 

Therese: det synes jeg er meget at gå over budget når man nemlig er en public service 

kanal… og får..altså penge fra folk der betaler licens, så synes jeg det er mange penge at 

gå over et budget, altså det synes jeg det er 

 

Interviewer: mmm 

 

Therese: der synes jeg man har et eller andet ansvar øh for at holde sig inde for 

budgettet 

 

Josefine: ja, enig  

 

Therese: Men.. jeg ved ikke med 1864 altså.. 

 

Sofie: det var noget med at den ikke var helt historisk korrekt, Sofie øh (griner). 

 

Therese: ja 

 

Sofie: og de skulle være blevet brugt til at oplyse om hvad skete der egentlig under den 

der krig, men.. det skal stadig være.. det var jo stadig en serie og ikke en dokumentar 

så.. der er jo også en kunstnerisk frihed (sagt med sjov stemme) (alle griner) 

 

Anne Kirstine: jamen jeg tror også at det der var med 1864 var jo at de brugte rigtig 

rigtig mange penge på den serie 

 

Sofie: okay 

 

Anne Kirstine: det var den dyreste serie vidst de nogensinde har lavet 

 

Josefine: ja.. 

 

Anne Kirstine: og så tror jeg ikke at… det har levet op til forventningerne, og jeg tror 

heller ikke det har fået helt lige så høje seertal som de havde regnet med.. 

 

Sofie: den er blevet sendt? 

 

Anne Kirstine: ja ja 

 

Sofie: for den synes jeg netop ikke er noget man har lagt mærke til. 

 

Anne Kirstine: men til gengæld så tror jeg… 

 

Josefine: kritikken.. 
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Sofie: ja kritikken den har man lagt mærke til 

 

Anne Kirstine: så tror jeg der er mange der har set den, Anne Kirstine, netop på grund af 

at der har været så meget debat om den 

 

Sofie: ja 

 

Josefine: ja 

 

Therese: ja 

 

Anne Kirstine: så der måske alligevel er mange der er endt med at se den i sidste ende 

fordi den har skabt så stor debat. Øh.. jeg ved at jeg har set de første syv afsnit eller 

sådan noget, netop fordi der var så meget debat om den. øhm så jeg skulle lige vide 

hvad det var, og så hvad kritikken gik på osv. 

 

Sofie: Der tror jeg mere jeg, Sofie, omvendt, på grund af at der er så meget kritik, så har 

jeg ikke gidet at se den. 

 

Josefine: Josefine, de får det til at fremstå som om at den er direkte ukorrekt. 

 

Sofie: præcist (alle griner) 

 

Sofie: som om de giver falske oplysninger (alle griner) 

 

Anne Kirstine: men man kan sige, Anne Kirstine, øh at mange serier, de er jo.. hvis bare 

de informerer om at det ikke er historisk korrekt, så er det jo bare mere underholdning. 

 

Sofie: Ja 

 

Anne Kirstine: så når man er opmærksom på at det ikke er en historisk kilde 

 

Therese: nej 

 

Anne Kirstine: så kan jeg ikke se hvorfor man kritiserer det sådan 

 

Therese: ja ja, Therese, men det kommer jo meget an på hvorfor man har lavet serien 

ikke, og det er jeg ikke særligt meget inde i. men jeg synes.. hvis man har lavet serien.. 

med mål om at oplyse folk om hvad der rent faktisk skete, og for at lave en historisk 
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serie.. for på en eller anden måde at gøre folk klogere, så har de nok ikke ramt så godt… 

(alle griner) 

 

Therese: så kunne det godt være at man skulle have gjort noget andet i stedet for.. men 

det kommer jo meget an på hvad målet var med det fordi det kan jo sagtens være god 

underholdning alligevel uden det behøves at være.. 

 

Josefine: det virkede da som om at det var deres formål med.. at det skulle være en 

historisk serie ikke 

 

Sofie: der kom da mange.. igen de brugte utroligt mange penge der er givet ud til den, 

netop med det formål at man skaber en vigtig del af danmarkshistorien 

 

Josefine: det var noget af det de kaldte det ja. 

 

Sofie.. Sofie (fordi hun glemte at sige sit navn) 

 

Therese: Therese (alle griner) 

 

Therese: så skal man måske tænke lidt over hvad de penge så går til, når det er det der 

er forventningerne omkring serien. Jeg synes egentlig ikke det er så.. nu har jeg selv set 

den, den var ikke sådan fantastisk god synes jeg, men jeg synes egentlig ikke det er så 

slemt at de laver de der lidt overnaturlige ting fordi.. det var lidt underligt men.. (alle 

griner) 

 

Therese: men det ved folk godt, at når han stikker hånden ned i hans hjerte eller sådan 

noget og drejer rundt.. jeg ved ikke, alle mulige meget mærkelig ting ikke, øh.. så.. det 

ved folk jo godt er overnaturligt. Det er mere sådan hvis de kommer med oplysninger 

der er decideret forkerte 

 

Sofie: ja 

 

Therese: det er måske.. ikke så smart.. det er nok mest der 

 

Josefine: ja, nok mest der.. 

 

Interviewer: ja. Så vil jeg gerne vise jer en lille reklamefilm fra DR og så skal i bare 

fortælle mig bagefter hvad i tænker 

(viser reklamefilm) 

 

Interviewer: okay, hvad tænker i? 

 

Sofie: Sofie øhm et er at de prøver at bringe noget sentimentalitet ind i det, hvad kender 

vi, vi kender Kaj og Andrea fra vores barndom. Så er der det der med at der er ældre og 

yngre generationer der mødes i reklamefilmen, det er jo helt klart at ”vi bringer alle 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 236 

sammen”, og så siger de jo også ”Licens er noget vi giver til hinanden”. Øh altså også i 

og med, vi får alle sammen noget ud af det.  

 

Anne Kirstine: Anne Kirstine, jeg tænker også umiddelbart at det med Kaj og Andrea, 

det er noget vi alle sammen kender, så jeg tror at de prøver ligesom at give seerne et 

bilede af at DR er en del af den danske kultur på en eller anden måde. Øhm og de 

programmer vi har set på TV på DR kanaler de er en del af den danske kulturarv tror jeg 

at de ligesom gerne vil have frem. Øhm .. at der er noget traditionsrigt i det tror jeg også 
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de prøver at sige, og derfor skal vi betale licens for at det ligesom kan blive ved…øh.. 

ja.. 

 

Therese: Therese, uden licens så havde vi ikke haft alle de her ting ikke. Altså uden vi 

havde betalt licens havde vi ikke haft Kaj og Andrea  (laver et ked af det ansigt) 

(alle griner) 

 

Josefine: ja det er også det, musikken er lidt sørgelig på en eller anden måde, så det det 

de prøver at sige ”hvis ikke i betaler licens så dør kaj og Andrea” 

(alle griner) 

 

Interviewer: men virker den? 

 

Josefine: ja det synes jeg godt 

 

Sofie: liiiiidt... jeg vil sige, det er kun fordi du beder os se den nu så kan jeg godt 

analysere formålet i den, men jeg synes ikke det er fordi den bare rammer mig. Det 

synes jeg ikke. 

 

Josefine: jamen det er o Kaj og Andrea (sagt med ironisk stemme) (Sofie griner) 

 

Interviewer: har i set den her før? 

 

Sofie: Nej 

(forskellige informanter siger ja og nej i munden på hinanden) 

 

Sofie: 50% siger nej 

 

Interviewer: okay Sofie og Therese har ikke set den 

 

Sofie: nej 

 

Interviewer: okay. Hvor har i set den henne? (kigger over på Josefine og Anne Kirstine) 

 

Josefine: bare i fjernsynet 

 

Anne Kirstine: på en af DRs sider.. øhm noget af den.  

 

Josefine: jeg tror jeg har set den på DR1.. jeg ved sku ikke.. den virker tydeligvis ikke 

(alle griner) 

 

Interviewer: så skal jeg bare høre afslutningsvis om der er… har i noget som helst i 

jeres brainstorms som vi ikke har været omkring? Nogle sidste bemærkninger i lige har? 

(Alle siger nej) 

 

Interviewer: så vil jeg gerne sige tak for i dag. Og mange tak fordi i ville være med.  

 

Afrunding 
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BILAG E – FOKUSGRUPPEINTERVIEW- LICENSHADERNE 2 

 

Baggrundsinformation 

 Sebastian, 24 år, betaler ufrivilligt licens, læser Cand.merc.(sol) på CBS 

 Kenn, 26 år, betaler ikke licens, læser Cand.merc.(Psyk) på CBS 

 Thomas, 25 år, betaler ikke licens, læser Cand.merc.(kom) på CBS 

 

Interview 
Interviewer: ”Hej og velkommen. Vi er i gang med at skrive speciale om DR licens, og 

vil i den forbindelse finde ud af, hvad unges holdning til licens er. I en fokusgruppe er 

det meningen, at i skal styre diskussionen. Det skal altså være en diskussion mellem jer, 

og i må derfor meget gerne kommentere på hinandens udtalelser. I må meget gerne 

nævne jeres navne, hver gang i taler. Årsagen er, at vi skal skrive interviewet ned, og så 

bliver det lettere at finde ud af, hvem der siger hvad. I får udleveret et papir, hvor der 

står licens i midten, og så vil vi gerne have jer til at skrive de associationer, i får til 

licens ned.  Men før det, starter vi med en hurtig introduktion, hvor i gerne må fortælle 

hvad i hedder, hvor gamle i er, jeres uddannelsesmæssige baggrund og om i betaler 

licens.” 

Kenn: jeg hedder Kenn, 26, Cand.merc.psyk på CBS, Østerbro. Egmont kollegiet.  

(Der opstår en pause, efterfulgt af lidt grin fra gruppen, da Kenn var meget kort for 

hovedet i sin udtalelse): 

Interviewer: Der er ikke nogen der skal finde dig i hvert fald. 

Kenn: Nej nej (alle griner) 

Sebastian: Jeg hedder Sebastian, og jeg er 24 år gammel og jeg bor på Frederiksberg  og 

jeg læder Cand.merc.sol på CBS.   

Thomas: Jeg hedder Thomas, og jeg læser CMK og digitale medier på CBS på 3. 

Semester og jeg bor på Amagerbro.  

Interviewer: Kenn betaler du licens 

Kenn: Nej 

Interviewer: Sebastian betaler du licens? 

 

Sebastian: ja 

 

Interviewer: Thomas betaler du licens?  

Thomas: Nej. 
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Interviewer: Kenn hvor meget bruger du DR’s services, i form af kanaler, 

internetservice, radio og så frem deles? 

Kenn: Hmmmmmm ……….(der tænkes lidt). Mit vækkeur spiller P3 når jeg vågner. 

Øhmmm……… og så har jeg faktisk lige set ”Jeg er LOC” på dr.dk. Det er det. Og så 

kan det kan være jeg lidt sporadisk bruger det mere, du ved.  

Interviewer: Sebastian? 

Sebastian: Øh jamen øhhh, hvad fa’en. I hvert fals to gange om ugen , når jeg skal på 

arbejde, 10 km, hører jeg godmorgen p3. Øhh så ser jeg nyheder en gang imellem. På 

Tv2. Det er dog primært Tv2 ,da dem på DR ligger på et lortetidspunkt. Såååå,….. 

øhhh, hvad fa’en. Jeg må indrømme, at jeg ikke får mine online nyheder særlig meget 

fra DR på hjemmesiden. Jeg har dog deres breaking news app, som fortæller mig ting 

som i dag, hvor et fly er styrtet ned. Det er meget rart, for så er man ligesom med. Øhhh 

ja, det tror jeg ligesom er det. 

 

Interviewer: Thomas? 

 

Thomas: Øhhhh jeg bruger DR rigtig meget faktisk, (lidt grin herefter, da Thomas ikke 

betaler licens). Jeg ser rigtig meget DR1, DR2, DRK, DR3 bruger jeg også rigtig meget. 

Jeg synes det er nogle rigtig gode programmer, og det DRK’s kulturelle islæt, kan jeg 

også rigtig godt lide. Så bruger også pod cast fra DR. Når jeg ikke når at se dem i TV 

(han mente vel radio), så finder jeg dem altid derinde (nettet). Jeg hører aldrig radio, 

men bruger appen, nyhedappen, til breaking news også. 

Interviewer: Super godt tak. Jeg skal lige næve til transskriberingen, at der blev nikket 

lidt fra både Kenn og Sebastian, da der blev sagt DR1, og DR2. Det får i også set eller 

hvad? 

 

Kenn: Ja 

 

Sebastian: Ja, Og DR2 bruger jeg meget. 

 

Interviewer: NU får i lige sådan et stykke papir her, hvor der står licens i midten. 

Ovenover står der 3-5 associationer. Det skriver i lige hver især, hvad i tænker når i 

siger licens oppe i hovedet. Og i får selvfølgelig lige et par minutter, til at tænke det 

igennem. 

(her følger en pause på et par minutter) 
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Interviewer: Ja, så tager vi lige en ad gangen. Og så kan vi lige diskutere, eller i kan 

diskutere det. Og jeg synes Kenn skal have lov at starte med at fortælle en af de ting han 

skrevet.  

 

Kenn: Ja øhhhhh.. 

 

 

Emil: (afbryder lidt). Og så forklare hvorfor, du har den holdning. 

 

Kenn: ja øhhh, så tror jeg vi starter med alt eller intet, som er sådan en ting der irritere 

mig lidt. At jeg ikke kan…..for jeg tror egentlig at jeg ville betale til sådan noget som 

DR2, eller også DR1. Men at jeg så også skal betale til et hav at andre DR’er og P’er 

med efterfølgende nummer bagefter, med programmer som jeg ikke ser og ikke synes er 

godt, og som måske et eller andet sted er en smule useriøs journalistik. Det er jo det jeg 

bruger DR til, det er jo at få informationer, ikke for at betale at sådanne klovne som 

Peter Falktoft el.lign. til Gud ved hvor mange penge og kan sidde og sige en masse 

dumme ting. Det kan godt irritere mig, at det skal være det hele eller ingenting. Og der 

vælger jeg ingenting (Der grines lidt). 

 

Interviewer: hvad siger i andre til det? Thomas? 

 

Thomas. Ja man kan sige lige i forhold til Peter Falktoft, så har DR jo DR3, som er 

denne ungdomskanal, som jeg har forstået det, men som egentlig er for et segment, som 

egentlig ville passe med til Zulu på Tv2, som allerede er betalt igennem reklamer. Så 

der vil jeg give dig ret (Kenn), at der noget mærkeligt noget, at alle skal betale for 

noget, eks at Peter falktoft skal have så mange penge, for at lave noget som kunne lave 

på en kanal som allerede eksistere, og som kunne have gjort bedre.  

 

Sebastian: (der grines lidt i starten pga. det med at sige sit navn inden man udtaler sig.): 

Jamen det er lidt underligt at skulle sige sit eget navn inde man siger noget, men nu får 

vi det gjort. Den del med det at have Peter Falktoft og DR3 som en, i mine øjne 

kommerciel kanal. Det få jeg nævnt nu, da det også er en af mine punkter på seddelen, 

at DR simpelthen er blevet for kommercielt. Jeg har en dyb respekt for, at DR, som er et 

af mine andre punkter, at DR skal fungere som en OBS. Den skal fungere og forklare og 

frigive information for hele befolkningen. Det respektere jeg fuldt ud, men det jeg ikke 

respektere, at man tager en organisation som DR, som vel og mærke er betalt af den 

danske stat, samtidig med at de selvfølgelig får brugerlicens, OG gør det kommercielt. 

At man driver rovdrift for borgernes penge og lave kommercielt initiativer som DR3 og 

Ramasjang, p3,p4,p6,p7,p8,p9,p1 og så kan vi tage alle DAB kanalerne. Og så kan vi 

tage internet Tv’et. Der skal være et skel mellem DR’s formål, som er det at 

kommunikere og oplyse borgerne, og så det at drive en kommerciel virksomhed. Der er 

ingen tvivl om, at de er gode til det. Men de har bare en kundegruppe som betaler fast, 

om de vil det eller jeg. For som Kenn sagde det, er man praktisk talt tvunget til det. Og 

jeg synes vi skal have et skel mellem hvor DR kommer ud med oplysninger og noget 

som så er en kommerciel TV som er noget vi på det fri marked kan købe os til, som når 
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vi køber os til TV2 sport, eller TV2 i sig selv. Eller Zulu eller Tv3, altså at det bliver 

tilkøb til underholdning, frem for oplysning. Og der synes jeg der skal være et vigtigt 

skel.  

 

Interviewer: Jaaa øhhh. Er der nogen der vil byde ind med en anden tanke, som i har 

skrevet?  

(Lidt stilhed) 

 

Thomas: Ja Thomas, jeg kan smide ind, at i forhold til sådan udadtil. Hvorfor at andre 

skal betale for mit forbrug? Hvorfor at alle skal betale for noget som jeg bruger, i mere 

eller mindre forstand. Der har jeg aldrig forstået, at man som statslig organisation kan 

gå ind og sådan pålægge noget for alle, med begrundelsen af det er en upolitisk 

dagsorden og derved sige at det for alle, selvom det er tydeligt i mange programmer ,at 

det er det ikke. ? Hvorfor at alle skal betale for noget som jeg bruger, i mere eller 

mindre forstand. 

 

Interviewer: Ja. Det vender vi lidt tilbage til, kan jeg nævne her. Er der andre der…. Ja 

Sebastian. 

 

Sebastian: Ja altså jeg har nogle tanker omkring det. Altså, nu betaler jeg jo licens. Det 

gør jeg mere eller mindre frivilligt. Primært ufrivilligt. Øhhh og det kan vi også komme 

tilbage til. Men jeg har det sådan, at betaler en eller anden for medieskat og jeg har 

svært ved at se pointen i, at vi ikke, som jeg sagde før, trækker  den kommercielle del 

ud af det, og så kun betaler for oplysning til borgeren, som en del af din normale skat. 

Altså, hvis vi nu blot blev beskattet for at blive oplyst. Det ville koste x antal kroner at 

være med i samfundet, ligesom det gør på andre parametre. Så kunne du betale de her 

200 kr., som jeg nu giver om måneden. Det kunne betales fra din løn, eller Su. Fo så 

ville det ikke føles som den her tvang, som det føles når du får et girokort ind af døren 

hvor der står, ” Det her er licens, Betal 1200 kr.” for det næste halvår, og man tænker ” 

Nej jeg gider ikke. Du skal ikke have 1200 kr., for at jeg kan få lov at vide af 

samfundet”. Men hvis jeg så derimod gerne vil bruge DR2, de deadline eller høre radio 

på min cykel, så det fair nok. Så må jeg betale yderligere. Altså så man har de der 2 

sport. Jeg synes det er for sammenrodet. 

 

Thomas: JA Thomas, Men hvorfor skal vi i Danmark have en statslig radio. Hvorfor er 

det nødvendigt? Altså hvorfor så ikke bare gøre det hele kommercielt, altså fra starten 

af. Hvorfor skal vi overhovedet pålægges en skat som alle så skal betale. Jeg synes ikke 

det er spørgsmål om hvordan man betaler den pågældende skat, det er mere sådan. Bør 

man? 

 

Sebastian: Ja, Sebastian. Jamen til det der med hvorfor vi som samfund skal betale. Det 

er ikke så meget fordi vi som samfund skal oplyse. Det er mere fordi vi bør søge en 

idealisme eller en ideologi, hvor vi har en ufrivillig informationsformidling. Ellers 

rammer vi amerikanske tilstande, hvor Rockefeller eje 2 ud af 4 nyhedskanaler, og kan 

sådan set farve det vi sender ud til den gænge befolkning. Og så kan det godt være at 
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man tænker sådan rent personligt, at jeg bliver sgu ikke påvirket. Selvfølgelig bliver du 

påvirket.  

Når du tager ud på arbejdspladsen og dengang arvingerne startede. Det var en stor 

succes. Hver eneste mandag morgen, det eneste man snakkede om til morgen eller 

frokost, var arvingerne. Så prøv at forestille dig, at det her tv program havde en politisk 

agenda, der var meget stærkere end det vi eks. Har set i Borgen. Men som decideret 

fortalte noget om bestemt partier. Det her det er godt og det her det er dårligt, om det så 

er rødt eller blåt er sådan set hvad det er. Men hvis de så havde en konkret holdning, så 

vil man bare gennem massekommunikation påvirke et samfund. Så det taler for, at jeg 

man skal skille det ad.  

 

Thomas: Ja, det kan jeg godt følge dig i. Men så skulle man så gå ud fra at DR var 

denne her slags organisation, som var ufrivillig, og som ikke havde en holdning politisk. 

Altså nu gik jeg bar ind og læste….. det kom frem i dag at DR omtaler om Putins 

regime, som et regime, med hentydninger til diktatur. Og forskellige negative øhhhhh 

Sebastian: Associationer? 

Thomas: ja Associationer. 

 

Kenn: ja 

 

Thomas. Så er man vel nødt til at gå ind og lave det fuldstændig objektivt, så man ingen 

mulighed som lytter eller seer at lægge nogle ting i det i det de siger.  

 

Kenn: Altså det vil jeg vove at påstå, at det kan man ikke. Du kan ikke påvirke. Og du 

kan heller, jo til en hvis grad. For jo så har du Fox News herover (peger til højre), men 

jeg vil vove at påstå at uanset hvilke ord du bruger, om det er negativ eller positivt ladet, 

så selvom at Dr bestræbte sig på at være fuldstændig objektive, ville de ikke kunne styre 

hvad vi ville gøre med de ord ´,s om de vælger at bruge. Så altså 100 % objektivitet tror 

jeg ikke man kan opnå, og jeg synes også det er okay, at de omtaler, eller har en pro-

europæisk – pro-dansk tilgang til at rapportere nyheder. Selvfølgelig inden for en eller 

anden grænse. Det handler måske mere om åbent at snakke om, hvilke ståsted det er, vi 

rapportere fra. Omvendt er det jo heller ikke fordi at, jo Tv2 er måske en anelse farvet. 

Men de er jo også sådan reeeelativt objektive ift. eksempelvis USA. Altså det er jo ikke 

fordi vi er heeeelt derovre 

 

Thomas: nej. Men det betyder jo også, at vi i Danmark godt kan holde en balance med 

Tv2 og kommerciel, så hvorfor kan alle ikke bare gør det? Når vi rent faktisk kan holde 

en balance. Vi er jo ikke derude som i USA: Og nu har Tv2 været der i 20 år. Ja altså 

det ved jeg sgu ikke, hvad grundet så til at DR så skulle være objektiv.  

 

Interviewer: Meget udmærket. Vi kan tage et ord til, hvis der er en der rigtig gerne vil 

ud med ,eller en tanke? Eller om vi faktisk er kommet rigtig fint forbi dem alle sammen. 
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Øhh vi skanner dem ind så vi kommer til at bruge dem alligevel.  Det var bare lige hvis 

i ville ud med noget.  

 

Kenn: Altså, jeg vil gerne lige sige noget, som jeg kan se Sebastian også har. Dyrt!!   

 

Interviewer: Alle 3 har simpelthen dyrt: 

 

Thomas: ja 

 

Sebastian: Ja 

 

Kenn: Selvfølgelig, Der er to ting i det for mig. Det der med at det er alt eller intet og så 

skal jeg betale for det hele. Og Så er de fucking dyrt. Og så er der det andet, som pisser 

mig endnu mere af. Så er der bare rod i økonomien, og så bygger man et mothertfucker 

stort flot bygning, som koster kassen. Og så, jeg har skrevet opgave om det, så jeg ved 

noget om det, så går man ekstremt meget over budget, da man vælger at lytte til en 

arkitekt, frem for det byggefirma, der består af ingeniører, som hele tiden bygger og 

siger, at det her går min 50 % over buget. Så altså hvis det er, at jeg er tvunget til at 

betale så skal der finde være mere styr på det. Ligesom så meget andet offentlig 

byggeri. Så bliver jeg bare, altså, når sådan noget sker, hvem fanden gider at lægge 

1200 kr. til side, hvis 200 kr. af dem går til et eller andet lort.  

 

Thomas: Ja lige et hurtigt spørgsmål. Er vi tvunget til det? Fordi når jeg modtager det 

her brev, og jeg bor i min andelslejlighed så jeg er den eneste der står på denne her 

adresse. Hvilket må betyde, at staten ved, at jeg bor der. Og mit CPR nummer er 

registreret til adressen. Så hvis jeg skulle betale, så ville jeg vel have fået en rykker efter 

jeg havde fået en regning første gang. Men hvis man som mig ikke er tilmeldt licensen, 

og bare smider regningen ud, når jeg en rykker. Såååååå. 

 

Interviewer: Ja jeg ved at Sebastian har en akilleshæl i den forbindelse, men lige for at 

lukke den her. De kan ikke dokumentere det, før de har dokumenteret det, så at sige, at 

du har en smartphone, eller tv og så frem deles. Så længe de ikke kan det, eller har gjort 

det, er du ikke tvunget til at betale. Det kan godt være du har det alligevel, men det er jo 

så op til dig, om du er villig eller ikke villig til at betale. Sebastian? 

 

Sebastian. JA, men du kan få min historie og hvad der skete for mig og årsagen til at jeg 

er tilmeldt i dag. Øhhh, for jeg havde ikke i sinde at tilmelde mig. Egentlig ud fra den 

øhhhh……. Ja latterlige forståelse af, at jeg ikke vil bruge 200 kr. på alt eller inden og 

hvad fanden ved jeg. Men jeg betalte ikke, og så ender jeg i den latterlige situation kan 

jeg se på regningerne tilbage i 2012-2013, der får jeg et telefonopkald og jeg har 

selvfølgelig ingen ide om, at jeg…… jeg kan nærmest ikke huske at jeg har snakket 

med nogle fra DR licens kontoret. Men i hvert fald påstår DR, at jeg har taget telefonen 

og sagt ” jeg heder Sebastian” Efterfølgende har hun spurgt om jeg var tilmeldt DR 

licens. Jeg får svaret ”nej” og det er sådan jeg forstår det. Det er sådan jeg husker det og 

i den forbindelse har vi så kommunikeret det igennem telefonen, som hun på internettet 

kan se er registreret i mit navn og det at jeg tager den og siger Sebastian, har så talt for 

en telemarketing accept at jeg med i licens. Dvs. jeg fortsætter så med at få breve om 

licens og som var en regning, men som jeg tænkte, ” De hat ikke noget på mig”, så jeg 
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smider regningerne ud i noget der ligner to år. Ca. Et halvt år af dette var jeg bosat i 

Paris, så der fik jeg ikke regningerne. Øhhhh og var egentlig ikke klar over, at dette her 

løb rundt og så kommer jeg hjem i start januar 2014 og finder et brev fra skat, og breve 

fra skat dem åbner man jo,  fordi man tænker ” hvad fundne skylder jeg skat”. Der står 

så at jeg skylder 5.500 kr. til DR licens. som øhhhhh.. (Der grines lidt nervøst) 

 

Thomas: for 2 år må det så være? 

 

Sebastian: ja for 2 år. Som så er blevet udsat og når det bliver udsat, så får DR det at 

vide, og så sender DR en ny rykker. Så der er klar nok også rykkergebyrer, som går med 

ind i de her 5.500 kr. Øhh, når man så rammer en magisk grænse på 5000 kr., så 

videregår betalingen til skat fra licenskontoret. Og så har skat muligheden for, idet vi 

har givet Skat ret store beføjelser for at tage 400 kr. ud af min lønseddel hver måned, 

indtil jeg har betalt det her eller op til x antal %. En tredje mulighed var at betale de 

5.500 kr. Det gør jeg så. Så ringer til DR og siger ”at jeg ikke rigtig forstår det her. 

Hvornår er jeg blevet tilmeldt? Hvordan kan det være så mange penge?” frem og tilbage 

frem og tilbage, jeg har boet i udlandet. Øhhhh en ellers sød mand, var rigtig kold 

overfor mine argumenter. Han mente bare, at det var jeg til dels selv skyld i og det kan 

han jo sådan set have ret i. OG jeg kan ikke tillade mig at føle mig uretfærdigt 

behandlet, når de har sendt breve osv. Men jeg har altid tænkt at jeg ikke var tilmeldt, så 

jeg har bare smidt brevene ud. Så ender de jo med, hverken værre eller bedre, at 

indvilger i at fjerne nogle af de gebyrer  og jeg betaler samlet 4.960 kr. og får det betalt 

primo januar og det jeg så synes og det er nyt punkt som jeg ik fik skrevet på, at det er 

dybt latterligt, at folk der bor alene, ligesom dig Thomas, skal betale 200 kr. om 

måneden, hvor hvis man bor med sin kæreste evt. Som jeg jorde i 8 måneder, indtil vi 

gik fra hinanden. Der deltes vi om de 200 kr. Det virker så absurd, for vi bruger jo ikke 

mindre tv, eller radio. Vi bruger derimod mere, fordi vi er to. Så vi ku ligesom dele om 

pengene, og det er måske et punkt man kunne arbejde mere med. Forskel i betaling 
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afhængig af hvem man er som person.. øhhhh. Og der er mange pisse svære aspekter i 

det, men det kan vi jo tag en anden gang. 

 

Interviewer: JA det får vi nok ikke tid til her. (grin fra gruppen) 

Øhhh meget spændende til ting. Vi vender tilbage til det Thomas snakkede om, hvorfor 

vi skal betale til de andre, og til min nabo, når jeg ved, at han muligvis ikke gør det 

omvendt. Så derfor skal vi lige se en kampagnefilm fra 2014 her.  

 

Kenn: Ejjjjjjj 

 

Thomas: den er faktisk go 

 

Interviewer: Ja fra DR og så skal i tænke lidt hvad i tænker, når i hører og ser denne her.  

 

Kenn: Hold kæft hvor er der gået mange penge til at lave den reklame. (der grines lidt) 

 

Vi viser filmen: 

 

Kenn: og så viser de lige pigekoret til hende damen (sagt med ironi i stemmen) 

 

Thomas: jeg synes den er go. 

 

Interviewer: ja nu kan vi lige snakke…. (Sebastian afbryder) 

 

Sebastian: ja, jeg forstår den ikke. Hvorfor vi ser Anders lund Madsen lande på en 

boreplatform og give hånde til en oliemedarbejder. 

 

Kenn: ja han betaler jo ikke licens, han er ude og opkræve det. Dumme svin (sagt med 

grin i stemmen).  

 

Sebastian: jeg forstår godt sloganet, men jeg forstår ikke relationen mellem det og at 

han står på en boreplatform og går hen og giver ham hånden, samt at licens er noget vi 

giver til hinanden.  

 

Kenn: ja og jeg ved du har ventet på det. Licens er noget vi giver til hinanden, ligesom 

klamydia. Der er ingen der vil have det. Det er noget vi bliver påtvunget af nogen, som 

ikke lige havde opretheden til at fortælle at de havde en kønssygdom inden de sov med 

os altså. OG købte du en telefon, jamen så skal du da betale 200 kr. om måneden. Agha.  

 

Sebastian: jeg vil bare lige (griner sammen gruppen), tage en smule afstand til Kenns  

vanvittige hårde argument. Men i teorien har jo manden jo lidt ret. Øhhhh for det burde 

jo egentlig informere om, at hvis du køber en smartphone, så burde der stå i 

salgsbetingelser, at denne telefon bliver registreret id dit navn, hvorfor du skal være klar 

over, at d dermed bliver tilmeldt licens i virkeligheden. Så altså, som mange unge. Og 

nu skal vi jo huske at det er de unge vi snakker om, men der er mange af os der siger, at 

vi hellere vil bruge 200 kr. på noget anden, da  vi ikke synes det her er særlig vigtigt. 

Og så er jeg også klar over dobbeltmoralen i, at jeg sidder indledningsvis fortæller hvad 

jeg lytter til og ser af DR , fordi jeg gør det jo. Og det kan godt være at det bare er en 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 246 

eller anden, hvad skal man kalde det. OM det bare er en personlig holdning til at jeg 

mener ik’ det skal være kommercielt, fordi  jeg mener at det trækker det i den forkerte 

retning. Men så kunne jeg godt lide Thomas’ diskussion omring hvad er det der gør det 

kommercielt, og hvorfor ikke bare overgive det fuldstændig til det fri marked.  

 

Thomas: Og man kan heller ikke fravælge. I alle Tv pakker er det inklusive. Jeg kan 

ikke fravælge det. Så snart jeg smider det i stikket, er det der: 

 

Sebastian: nej det er ikke et aktivt valg. 

 

Kenn: nej tænker også det der med at vi giver det til hinanden. Som en gave, men jeg 

tænker, hvem giver sådan noget i gave. (igen grines der lidt) 

 

Interviewer: Nej du læser ikke kommunikation? 

 

Kenn: Hahal, nej det gør jeg ikke. Men hvad hedder det, der er noget meget centralt, 

som Sebastian taler, at der er noget mega hyklerisk i vi alle sammen bruger det og jeg 

bruger jo også deres ydelser. Og hvorfor betaler jeg så ikke. Det er i arrigskab over, at 

jeg skal betale til alt, altså jeg bruger måske 25 % af de ydelser der er eller de kanaler de 

har. Så det bliver det så sindssygt dyrt og jeg bliver provokeret af, at det er noget jeg 

skal eller noget jeg bør. Og så synes jeg også Sebastian har fat i noget der med, at jeg 

bliver også provokeret af at jeg som studerende skal betale samme beløb som en hel 

familie skal , bare fordi jeg bor alene. Altså der er også noget idet der rammer min 

retfærdighedssans. Og ja så kunne jeg vælge at betale og blive politiker og få det brat på 

dagsordnen, eller lade være og håber at ligeså mange gør det samme, at DR til sidst må 

indse og revurdere den her forretningsmodel.  

 

Interviewer: Ja nu nævner ingen af jer det selv, øhh at fælleskab slet ikke ringer noget 

positiv i jeres ører?  

 

Sebastian: jamen det er et pålagt fælleskab. Det er jo årsagen til deres kommunikation. 

Det er jo at prøve at fortælle os at vi har fælles ansvar til at løfte den her byrde, men det 

er simpelthen forkert. Fordi nationen og samfundet har et ansvar for at vi bliver oplyst, 

men det er ikke vores ansvar som samfund at man kan se to forskellige børnekanaler. 

Jeg kan godt se, at der er et argument i, at man uddanner vores børn 

 Med at komme med noget tv der er lærende og underholdende. Jeg kan godt sælge det, 

hvis det var det jeg skule, for det er jo nemt nok. Men i virkeligheden, hvis vi stoler på 

det frie marked i en grad som vi gør i alle andre aspekter. Der findes jo også 

privathospitaler. Jeg mener bare, at man kan godt skelne mellem det her, man behøver 

ikke at nødvendigvis at betegne det her som et fælles ansvar. For det er det ikke. Den 

ene procent som DR laver, er vigtig for det danske samfund, men resten er ikke vores 

byrde at løfte.  

 

Interviewer: Ja men vi er ved at runde af. Øhhhhh ift. at være lidt mere aktuel. Så har 

det være et lidt robust år for DR. Der var underholdningsorkestret, der var 1864. Så var 

der MGP, hvor Wonderfull Copenhagen havde en finger med i spiller, men DR var 
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afsender af det. Har det påvirket jeres syn, hvis det overhovedet er muligt? (sagt med et 

smil på læben) 

 

Kenn: Ja. Jeg synes at den her MGP var jo ikke rigtig deres skyld, men der er deres 

bommert at de vælger at sende det. For altså, hold kæft hvor har det været dyrt. Og Igen. 

De ved, at hvis det her går galt er det rimelig dårligt marketing og de ved de har 

målgruppe som  i forvejen sidder og er rimelig skeptiske. Hvilken værdi er der i, at jeg 

kan se en eller anden kvinde med skæg stå og brøle igennem. Det igen det der. Det er 

kommercielt for mig. Og de her andre ting som DR byen der også er gået galt og hvad 

fanden, den der 1864 er på grænsen ik, for er der noget oplysning i den, eller er det 

underholdning. Det er mange penge at smide efter noget. Er det en god forretning? Jeg 

tror jeg har hørt noget om, at de kan begynde at sælge den til kanaler, og altså. Fedt 

altså!! Men det der med at der hele tiden dukker sager op, hvor man bruger en masse 

penge. Det synes jeg sgu ikke er særlig fedt, når jeg indirekte er tvunget til at betale til 

det.  

 

Sebastian: øhhhhh altså, Det slog mig lige, at denne her serie 1864 er faktisk betalt af 

vores politiker der tilbage i 2005 der laver en finanspakke der tilgodeser de her 

millioner for, at vi skal have en serie, der skal fortælle en danmarkshistorie. Så bliver 

mit spørgsmål så, ala det som Kenn har sagt om nogle arkitekter der formidler nogle 

penge. Ole Bornedal bliver valgt til at lave den her serie, og det er fint nok. Jeg har ikke 

noget imod den mand. Spørgsmålet er så bare, om man kan tillade sig at lade en mand, 

som i øvrigt har gode credentials og et godt bagland, til at lede produktionen af det her 

kæmpe budget. Havde det været privat fondet, eller støttet af det danske filminstitut, 

som skal igennem en masse ansøgninger, så havde det måske være okay. Men her bliver 

pengene giver. Ikke igennem medielicensen, men igennem skat, som vi allerede har 

betalt.  OG så kan DR ikke løfte opgaven, og i den gænge befolknings øjne var ganske 

middelmådig.  

 

(Der var lige telefon der ringede, så der opstår en pause på 10 sek.) 

 

Kenn: Ja bare lige for at knytte en kommentar til det med historien osv. Hvis det var for 

at vise vores historie, var jeg ret sikker på at ham, hvad hedder han ham fra Polle fra 

Snave der, ham kørelæren der kunne  tø et hjerte op og alt det pis der,  

Sebastian: Søren Malling 

Kenn: ja søren Malling, og magi og det hele pga. en eller anden sindssyg dude. 

 

Thomas:  ja jeg kan godt se hvor du vil hen, altså nu vidst jeg ikke at pengene gik fra en 

skat pga. det skulle være historisk. For et af argumenterne har jo været, at kritikken lød 

på , at serien jo ikke var historisk korrekt. Og så går han ud bagefter og siger, at det er jo 

bare underholdning. Og så må man jo gå ind og sige, at har man så fået nok ud af det. 

Altså for de penge de har fået, og så kan man igen gå tilbage og så sagsøge dem. Men 

det kan vi jo ikke, når det er det er statslig organisation som det er.  

 

Sebastian: Ja jeg tror jeg knytter en kommentar til at det ikke decideret kan sige at det 

ikke er historisk, men det var ment til at være historisk imens det var underholdende, så 

han skulle finde en balance mellem de to ting og det er selvfølgelig forståeligt. Men 

igen er det at vi selv har betalt for det igennem en politisk beslutning, stiller jo også 
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spørgsmålstegn ved hele den kommercielle del af DR, hvis du skulle ud i udbud og 

sælge 1864. Hvis den skal opstå på samme måder som alle andre måder der laves tv på. 

Der er jo nogle produktionsselskaber, der kommer med nogle ideer, og prøver at sælge 

det til DR og alle de andre kanaler. Og i den proces, og det ved jeg, for jeg kender en 

der arbejder i det. Det er sådan man gør det, man går ind man sælger den man pitcher 

den. Så tager de imod den og så betaler man for den og udvikler. Hvis det var sket med 

1864, og der ikke havde været den her funding fra start af, så var det ikke sikkert at 

denne serie var blevet til noget overhovedet. Så det er der jeg synes det er underligt, at 

DR kan trække på politiske beslutninger og få en masse penge, som andre 

virksomheder, der er i samme både som det, ikke kan få fingre i.  

 

Thomas: i forhold til de ting som DR har lavet her og har mulighed for, så vil jeg ikke 

mene at min lyst til at betale licens er blevet ændret ud fra de her ting. Jeg har aldrig 

haft lyst til at betale licens af flere årsager. Den største er, at jeg egentlig ik har penge til 

det. Og jeg ser det som en slags udgift, som jeg ikke er tvunget til at betale. Så sådanne 

nogle ting som denne kampagne og det dyre hus, ting som 1864, som jeg godt kunne 

lide. Jeg syne den var god. OG det er også sådan lidt dobbeltmoralsk. Jeg gider ikke 

betal licens, og de vil gerne have penge for det, og jeg kan godt lide deres programmer. 

Det er sådan lidt en balancegang. Så min holdning til licens har ikke ændret sig ud fra 

det her, fordi den allerede var fast besluttet på, at det som de opkræver, ikke er fair.  

 

Interviewer: Er tiden løbet fra licens. 

 

Sebastian: Det er jo et ledende spørgsmål 

 

Kenn: Eeeejjj.  

 

Sebastian: tjaa det vil jeg mene, ud fra den diskussion vi har haft, men på den side vil 

vove fjerene og prøve at argumentere for, hvorfor vi skal beholde det, som ikke måske 

skal hedde licens, men som er en del af den kerne som jeg har nævnt før, at vi har en 

form for tilgang til mere eller mindre neutral viden. Jeg kan godt se, at vi slet ikke er der 

hvor USA er, overhovedet. Der er alligevel et eller andet aspekt i at vi skal prøve som 

samfund at opretholde nogle værdier og traditioner  og måder at tænke bestemte ting på. 

Og der tror jeg at DR som organisation er et meget vigtigt element. Øhhhh,  det tror jeg 

ikke man kan negligere , eller prøve det. Men til gengæld skal man arbejde med måden 

de gør det på, for der er ingen tvivl om  at det her ikke fungerer. DR’s øverste mål må 

vel være, at man kan sige som dansker. Ligesom man kan man alle andre ting i det 

internationale samfund. ” Jeg er stolt af at betale min licens”, men det får du ingen unge 

mennesker til at sige i 2015. Så hvordan kommer man derhen? 

 

Kenn: jamen altså nu siger Sebastian, eksempelvis for at tage et andet parti, og jeg 

sådan set enig i hans påstand om at der er noget rigtig over det. Det repræsenterer nogle 

værdier, som jeg kan stå indenfor. Det her med at viden skal være frit tilgængelig og 

alle skal have ret til at være informeret. Øhhhh at den så ikke er helt frit tilgængelig, idet 

vi er tvunget til at betale, er lidt paradoksalt, men det er systemet som er rette op om det. 

Og det eneste som jeg synes, og jeg sidder her som individ og kan ikke gøre en skid ved 

det, ved at råbe op og skrive som et lille barn. For hvem er jeg? Jeg er en ud af 5 

millioner. Det eneste jeg kan gøre er, at tilslutte mig den masse, som er i gang med at 
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melde sig ud og får ændret systemet, så jeg ikke skal betale for Peter falktoft og andre 

jubelidioter ik og al andet crap.  

 

Afrunding 

 

BILAG F - INTERVIEW MED MICHAEL OG SIMON - SCHLENZIG & JONES 

 

Baggrundsinformation 

Michael – Art Director og medejer af kommunikationsbureauet Schlenzig & Jones 

Simon – Art Director og Leder af Schlenzig & Jones 

 

Interview 

Interviewer: Hej og tak fordi i vi måtte komme her i dag. Vi er i gang med at skrive 

speciale om DR og hvorfor der er en stor andel unge danskere, som ikke vil betale 

licens. Vil i starte med at introducere jer selv? 

 

Michael: Jeg hedder Michael og jeg er Art Director og er medejer af vores firma, der 

hedder Schlenzig & Jones  

 

Simon: Og jeg hedder Simon og jeg også Art Director og leder af vores bureau 

 

Interviewer: Hvor lang tid har i arbejde her, eller hvornår startede i? 

 

Michael: Øhmmm, Vi startede i maj sidste år, så vi er forholdsvis nye.  

 

Interviewer: Okay 

 

Michael: Og det her med DR var jo faktisk vores første reelle opgave, som vi startede 

op i august sidste år. 

 

Interviewer: det er jo en stor opgave at få? 

 

Michael: ja det må man sige. Men altså vi er jo heller ikke helt blanke. Vi har 25 års 

erfaring bag os tilsammen og har arbejder på en masse andre bureauer. Vi ha også 

arbejde på et enkelt bureau sammen, men ellers arbejder på en masse forskellige 
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bureauer hver for sig. Så vi er helt grønne, vi har fået et netværk som vi har kunnet 

trække lidt på. 

 

Interviewer. Hvad var den problemstilling som i fik stillet til at løse opgaven?  

 

Simon: jamen helt konkret, så var det øhh. Altså nu ved jeg ikke, hvad er det I har set? 

Er det denne her DM (direct mail) vi har sendt ud?  

 

Interviewer: Øhhhh 

 

Michael: Nej fordi det I har refereret til den der film der. 

 

Interviewer: ja Licens er noget vi giver til hinanden 

 

Michael: Ja den har vi ikke lavet, er henvendt kun til de unge. Men er ikke en film, men 

som stadig  er en den del af  

 

(Der var stilhed, da dette kom bag på os. Vi har kontakten bureauet på en henvendelse, 

om, at de havde lavet denne film. Det skriver vi også i mailen, da vi henvender os til 

bureauet. Det lader de ikke til at afvise, hvorfor vi først under interviewet, bliver klar 

over, at de har lavet fold-ud-pjecerne).  

 

Michael: Ja jeg lagde godt mærke til det i mailen, men den film i referere til er fra før vi 

kom til. 

 

Interviewer: ja det behøver ikke at betyde det store. 

 

Michael: Ja og det er rigtig, den film handler også meget om det her fællesskab. Den har 

vi desværre ikke lavet, men den opgave som vi fik stillet har været inde over det projekt 

også.  

 

Simon: og det er vidst nogle gamle film. 

 

Interviewer: Ja, men der er blevet lavet nogle for ikke så længe siden og det var dem jeg 

troede, I havde lavet. Det var mads (vores kontakt, der anbefalede bureauet), der sagde 

at I havde lavet den også. Men det er ikke (haha. Der grines lidt over det hele, men vi 

bliver enige om at fortsætte interviewet og høre om deres projekt). 

Michael: Men det vi har lavet er en DM  

Interviewer: som betyder?  

 

Michael: Direct mail og er en del af det hele. Her få man et brev ind af postkassen: 

 

 

Interviewer. Ja den har jeg hørt om. ja ahhh ja. Også meget interessant, og det er ikke 

fordi det ikke er…. (der grines lidt). Det er den her, ”Se her hvad du går glip af”.  

  

Simon. Det var jo den opgave, men faktisk – den oprindelige opgave der blev stillet var 

faktisk ikke lavet noget vi sendte ud, men var en større ide, hvor vi blev briefet på at det 
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var til de unge, som vi skulle koncentrere os om, da de jo også godt kunne se, at der var 

noget med en kurve der knækkede. (lyden faldt ud i 2 sekunder) licens.… men det 

begyndte de unge ikke at gøre. 

 

Michael: Det har sådan været meget normalt at unge mennesker, ar når de flyttet 

hjemmefra, så gider de ikke betale licens, men når de så bliver 25 år, så vil de gerne. 

Men i dag er der kommet et helt andet mediebillede, der gør, at det er sværere at vende 

tilbage, fordi du har netflix og alle de her andre ting, som du betaler til. Og DR store 

hemssko er jo, at hvis du ikke betaler licens, så er det jo stadig gratis.  Og man kan jo 

sige, ar de har  gjort hvad de kunne for ar være ligeså fede som netflix osv. ved at have 

mobil du kan se alt tv på, eller du kan det live eller senere hen og på computeren. Så på 

den måde er alt deres indhold tilgængelig. Men hvis man først sidder og betaler 79 kr. 

for HBO Nordic og 79 for netflix. Hvorfor skal man så betale hvad er det 150 kr. om 

måneden. 

 

Interviewer: 200 er det vidst ja. 

 

Michael: 200 ja. For DR. Og det var egentlig den kurve som de godt kunne tænke sig at 

knække, sådan så folk faktisk kom tilbage. 

 

Interviewer: Altså jeg vil sige at jeg hørt om DM, men jeg har aldrig set den.  

 

Michael: Jeg tror vi har nogle derinde, hvis det er 

 

Interviewer: Ja det ku være sjovt lige at se. Men det er de her fold ud ikke? 

 

Michael: Jo præcis. Men som sagt var jo egentlig meningen at vi skulle lave en lidt 

større ide, som vi kunne komme ud og kommunikere til de unge. Og vi har været mange 

steder rundt, men det endte egentlig med, at vi sender licensbreve ud, til alle dem der 

ikke betaler alligevel. 2 gange om året. Og det endte med, at det var den vi brugte som 

kanal til at fortælle dem budskabet.  

 

Simon: og man kan sige at den store opgave som vi havde og skulle lave, den kunne de 

alligevel ikke nå at lave. Så det var lidt ligesom en ” i ventetiden har vi det her”. Og så 

har de det er sortseerbrev som er mere formelt og pegefingeragtigt. Lidt skræmmende. 

Og de prøvede sådan lidt at sige, okay. De ville helst ikke altså. De her jo prøvet 

tidligere med kampagner om ”sortseer”, og ”fatter du det”. Og det har de jo prøvet med 

det her, simpelthen at vende det lidt om til en lidt bredere forståelse. Det er jo ikke altid 

kun sådan,  som med de unge og at de betaler kun hvad de selv vil, MEN så prøve at 

gøre det til noget lidt større end det. Så vinklen skulle være lidt noget andet. OG det 

ville de jo egentlig også have at vi prøvet med de her licensbreve. Så altså, at gøre det 

på en anden måde vi, men som var til samme målgruppe som den store opgave. 

Simpelthen prøve at få de unge i tale, og ligesom prøve at forklare dem, at der ligesom 

er mange ting de går glip, hvis det er du ikke betaler. Og så prøve at gøre vinklen lidt 
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humoristisk og ligesom, at hvis du ikke betaler licens, så går jeg ud fra at du ikke har de 

her ting… 

 

Michael: (afbryder lidt), det skal også lige siges, at alt det materiale vi fik, så var der jo 

en undersøgelse der viste, at der var mange siger, at ”vi bruger i hvert fald ikke det ene 

eller det andet. OG vi bruger ikke DR og deres kanaler” Og derfor gider de heller ik 

betale til det. Og de kun bare se, at der var faktisk rigtig mange der ser X faktor… 

 

Simon: Men Ja f.eks. X factor  

 

Michael: Ja og det var også noget vi diskuterede omkring de store ideer, at der bliver 

ikke bare slukket for signalet, hvis du ik betaler. Det er der altid. Og du vokser op med 

det og hører p3 eller hvad du er til p1, og jeg tror ikke at man er så bevist om, at man får 

så meget fra DR.  

Ja og altså alle af de unge vi spørger, de siger, at ”vi bruger ikke DR’s radio”. Men 

altså. X factor, alle unge ser X factor. Hvis alle landskampe røg fra Danmarks radio. 

Jamen altså hvad så .Alle ser stort se EM eller VM. Så de unge bruger også DR, jeg tror 

bare det er rigtig rigtig svært for dem, netop som du siger, De er vokset op med det, det 

er der altid. Så man tænker ikke over, at man bruger Danmarks radio. Det er det samme 

med alle de radio kanaler der er ” Man tænker ikke over det”.  

 

Interviewer: Men man kan sige så, at fra de unges synspunkt, har vi interviewet nogle, 

som netop er komme ind og argumenteret for at ”jamen er det så i virkeligheden PS, at 

skal jeg betale så mange penge for at se X faktor, når jeg kan blive underholdt alle 

steder?” OM de så ser det eller, er noget andet. Men er det PS? Og så kan man gå ind og 

diskutere, om det er på disse parametre de skal ramme de unge på, eller om det er 

troværdig nyhedsformidling, gennemsigtighed osv. som måske er tættere på PS lovens 

paragraf 10 

 

Michael: Ja og jeg tror også et eller andet sted, at altså, ja nu er vi jo heller ikke så 

meget inde i DR, men det er jo også pisse svært for dem, fordi at går du den vej, bliver 

det jo også røvsygt. Så vil der være endnu flere der siger, ”ville det her være relevant for 

mig”? Hvorfor skal jeg betale til noget, som tydeligvis ikke, er henvendt til mig. SÅ jeg 

tro de sidder lidt sådan et sted hvor, de søger at favne enormt bredt og så er det klart, at 

så vil der være en masse indhold, der ikke er relevant for mig, hvor man tænker, jeg ser 

det aldrig nogensinde. Jeg kan fortælle nogle af de der retninger vi havde, for vi havde 

også noget med de der unge og prøvede at putte det ned og sige, ”jamen altså 2500 kr. 

om året er mange penge  for denne her kanal som du ik ser, men for det du rent faktisk 

ser, er det jo ik så forfærdelig mange penge ift. f.eks. netflix. For hvad er alternativet til 

at betale det her licens? Som også er sådan et slags abonnement. Altså 79 kr. er jo også 

mange penge om måneden for et snævert udbud, hvorimod DR ligesom har et…. For 

ellers bliver det jo til en reklamekanal og så kommer der kommercielle interesser ind. 

OG hvor objektiv kan man så være? Og jeg tror også, at sådan, at jeg ved ikke hvor 

meget I har interviewet de unge ift. kvalitet, og jeg ved ikke om der nogle der kan 

argumentere imod, at der er noget der bedre end DR’s nyhedsformidling. F.eks. ift. Tv2. 
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Der er noget kvalitet måske, der også lige skal tænkes, at man betaler for noget, som er 

uafhængigt.  

 

Interviewer: absolut 

 

Michael: Så der også er plads til at brænde 100 mil af på en eller anden fiasko tv-serie 

 

Interviewer: Har i fået noget feedback på det her og i hvilket omfang de her fold ud 

breve har virket? 

 

Michael: Ja altså. Det er jo lidt svært at måle, men generelt er der rimelig mange der 

tilmelder sig, når de får det der gamle brev, for der er et eller andet skræmmende over 

det og vi har alle sammen set det der med at han står på banker på døren. Så der er 

mange der melder sig til når de får det her brev. Og der var også rigtig mange 

tilmeldinger med vores brev. Og det er sådan lidt svært at måle op mod hinanden, fordi 

de kan ikke rigtig kategorisere den ældre målgruppe for sig, så det blev lidt mudret ift. 

at vide hvor meget bedre den virkede.  

 

Simon: og Men øhh, det den virkede til var, at der var en smule brandingværdi i det, da 

det blev opfattede som lidt mere selvironiske og ungdommelige 

Og der var en del mennesker der lagde det op instagram og sagde, ”hov der fandt de 

mig” osv., Så på den måde har den haft et eller andet branding eller image værdi for 

DR. Det medførte nogle ting, og der blev lavet et hashtag, og det var ik fordi det var 

flere tusind, men der var alligevel en del ift. hvad vi havde regnet med som skrev sådan, 

og tog et billede af den og lagde dem op selvom de var blevet afsløret i ikke at havde 

betalt.  

 

Michael: ja og det er jo ikke noget man normalt gider at skilte med, at man ik har betalt. 

Og ift. netop at det var sådan, at man blev afsløret, men der var så mange der skrev, at 

”det var sgu da meget sjovt”, og der var en positiv vibe omkring det. Altså lidt den der, 

de vidst godt at de skulle betale, for sådan er loven, og nu var de blevet opdaget, og det 

var det lidt den tone der var.  

 

Simon: Men den var selvfølgelig også mere enkelt, end hvad der hidtil var blevet lavet. 

(Der er meget støj) Og ift. det Michael siger, så var det også lidt det de kunne se, at ift. 

sådan antallet tilmeldinger, så ramme den nogenlunde niveauet for hvad de plejer, men 

de kunne også bare se, at denne her havde mere med sig end bare tilmeldinger.  Og folk 

fik et andet og mere positivt indtryk af DR. 

 

Interviewer: jeg tror også i har ret i, at der er blevet skabt meget omtale på baggrund af 

det. For det som jeg har hørt om fra mine veninder, at ”gud nu har jeg fået det her,  Det 

er helt vildt, og folk snakkede ret meget om det.  

 

Michael: Ja og så kan man sige, at man kan konvertere det, måske senere, og man får 

noget ud af det på længere sigt, hvis man køre videre idet spor 

 

Interviewer: Men må jeg så lige høre, De har den anden kampagne, Licens er noget vi 

giver til hinanden omkring fællesskab, og så laver i denne her DM, hvor det er mere 
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sådan, hvad er du gået glip af? Så hvad er sammenhængen mellem denne og de andre 

kampagner? Der skal jo være et eller større sammenhæng. 

 

Michael: Ja altså, både og,  fordi det er jo stadig fællesskabet, man betaler til , Det er jo 

stadig også til, at din mormor også kan se noget tv, og ikke skal have penge op af 

lommen, det er jo trods alt derfor, at du har kunne se Bamse og Kylling hele din 

barndom. Så det er stadig sådan hovedhistorien.  Denne her er jo sådan mere specifik til 

de unge, hvor vi siger at hvis du ik betaler, så har du tydeligvis ikke en smartphone eller 

en computer etc. Så som sådan hænger den jo ikke så godt sammen. Fordi det er jo ikke 

det samme budskab, men vi følte også bare, at der var behov for at snakke på en anden 

måde til de unge da de ikke har den samme fællesskabsfølelse som vi andre er vokset op 

med.  

 

Simon: i hvert fald opfattelse af fællesskab, for det der blev sagt på et tidspunkt var, at 

det ligger jo lidt i undertonen, at hvis du ikke følger med, så er du også udenfor. Og 

udenfor det lille fællesskab du har med dine venner. F.eks. hvis du ikke ved der har 

været VM, eller hvis du ikke ved, at det var en mand der så ud som en kvinde (MGP). 

Der var også nogle ting, der lå lidt i undertonerne af, at hvis du går glip af de her ting, så 

kan nok heller ikke snakke med om de her ting. Så det var måske det der altså, fordi at 

overlæggeren er stadig det her med, at licens er noget vi giver til hinanden. Men det var 

slet ikke så udpræget som det vi lavede her, fordi vi følte ikke at det var rigtige at sige 

til de unge. For det følte vi at det var de ligeglade med.   

 

Michael: Altså vi havde nogle veje hvor ligesom ku gå ind og sige, ”jamen hva fanden, 

prøv at tænk på hvad din bedstemor har gjort for dig” og vi havde også andre veje, hvor 

vi havde mere af denne her fællesskabsfølelse med, men vi følte også bare, at det 

er…øhhh. Ja det er bar en anden fællesskabsfølelse, vi har nu til dags. Jeg bestemmer 

selv, hvad jeg vil se. 

Emil: det er nemlig det. 

Michael: Jeg bestemmer selv, om jeg vil melde mig til Netflix. Og så ’fuck’ alt det her 

fælles noget. Så vi følte, at det var nogle andre strenge, vi skulle spille på.  

Emil: og som jo så faktisk har haft en succes, i en eller anden omfang? 

 

Michael: Ja, i er eller andet omfang. 

 

Interviewer: Så man kan godt argumentere for, lidt sort på hvidt, at den vej har nogle 

bedre succeskriterier? 

Simon: Ja, eller i hvert fald overveje at differentiere budskaberne. Altså bare, og netop 

fordi DR skal favne alle, altså det kan du aldrig nogen siden gøre med kommunikation. 

Du kan jo ikke også ramme den der høre p1 og øhhhhh altså. 

 

Michael (afbryder): Nej dem der betaler pr. Automatik  fordi det er det rigtige at gøre, 

og så de helt unge som er vokset op med at kunne vælge frit på alle hylder, hvor det er 

gratis og tilgængeligt. Så jeg tror måske, at det lidt er det der er, øhhh, den læring man 

har fået, at man skal måske være lidt mere…. Sådan, og det kom DR også til os og 

sagde, at altså det er meget specifikt det her, det er kun 60.000 ud af de 200-300.000 der 
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ikke betaler licens.  Eller hvor meget det er, sååå altså, Det tror vi i hvert fald nok var 

måden at gøre det på.  

Frederikke: Så der blev sendt 60.000 breve ud? 

 

Michael: Ja, ud af de 200.000 breve ik. 

 

Interviewer: ja, og var det kun i hovedstaden eller hele landet? 

 

Simon: Det var hele landet. Og det var fra 18-30 år ca. Eller 28 måske. Sådan artigt. Så 

altså, der er jo også en del over 3o der ikke betaler licens.  

 

Interviewer: ja det må der jo nødvendigvis være. Og ja, altså, jeg er meget tilfreds, 

selvom det tog en sjov drejning i starten. (alle griner lidt). Fordi det her kan vi so 

sagtens supplere med på mange måder, og især det her med, at gå den anden vej, har 

haft en mere specifik ændring…ja og det er også lidt den antagelse som vi havde. Altså 

fællesskab, som i også siger, og hvad får du ud af det? Ja det havde vi tænkt, og det er 

spændende at høre om andre der også tænker det.  

 

Simon: Jaja, og jeg vil sige vi var også ude i sådan noget, for vi spurgte jo også ind da 

vi havde den store opgave, at kan man ikke bare bryde den ned i mindre bidder, 

omkring det der med at betale. For så er det lidt med det der, så bryder man lidt med den 

der grundlæggende pointe om, at du betaler også for andre end dig selv. SÅ altså, den er 

jo svær at kommunikere til unge. Fordi de sgu er så selvcentreret. For vi havde nogle 

sjove retninger hvor ville sige at, jamen altså, det er jo lidt skatte – og 

velfærdstankegang. For der er jo nogen der betaler for dig på et tidspunkt.  Og du skal 

også på et tidspunkt betale tilbage, så du er med til at støtte den der fælleskasse. Om 

man så synes at det den kasse tilbyder en er rigtigt eller forkert, kan man jo så altid 

diskutere. Men det er jo bare grundtanken. NU kan det jo godt være at vi er farvede, 

men altså det er jo i virkeligheden ikke særlig dyrt. Hvis det var at VM var på 

pay.per.view, så ville det jo højst sandsynligt koste det samme ik pr person. 

 

Interviewer: Det er stykke frugt om dagen. 6. kr. om dagen 

 

Michael: ja men det er jo det. Eller 7 kr. om dagen. Så det er jo ikke så forfærdelig galt. 

Altså, hvis alt sammen blev privatiseret og kommercielt, Altså hva fanden koster en 

Kessler kamp ik. Du viser de godt nok ik boksning, men altså. Den koster jo 500 kr. for 

det, og så har du betalt for et kvart år.  

 

Simon: Jo og så hele den der diskussion med, og det blev man farvet af for når vi 

dykkede ned i det, så fandt man også ud af hvor meget der er give af. Og selv i vores 

branche, altså at det der med, nu er jeg halv englænder og kommer meget i England. 

Altså ALT!! Bliver privatiseret. Det er bare ikke altid godt. Du bliver pludseligt 

afhængig af er influeret af nogen som har helt andre interesser. Og som er kommercielle 
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og som er fuldstændig ligeglade med hvad de viser dig og hvem der skal bruge det, De 

skal bare tjene nogle penge.  

Og man kan sige, de er bare svært at sige til de unge. Man betaler også for en vis frihed, 

en vis… at man kan lave kvalitetsindhold, som ikke er styret af kommercielle interesser. 

Som måske ikke betyder så meget for de unge 

 

Michael: Ja og som har noget uddannelse i sig, så man ikke bare går ned af Paradise 

sporet, fordi det er der du nemmest og hurtigst fanger en masse seere. DR har jo også 

mulighed for at lave noget kvalitets tv for den lille gruppe af mennesker i DK som 

interesserer og for My Little Pony eller et eller andet. Nu så jeg bar en dokumenter om 

de der tosser der løber rundt klædt ud som my little pony. Og dem kan man ramme nu, 

og de ryger jo fuldstændig i ligningen, hvis det hele bliver tv3 og paradise. Men klart, 

det er jo også noget med, at det er jo ikke fordi det er specielt kløgtigt tv, men  det er 

bare enormt fængende at se paradise hotel og hvis alt var sådan,. Jamen altså det er jo 

bare fordummende i det lange løb.  Og der er de jo fedt at have en kanal der siger, 

jamen vi skal ikke kun lave x factor, vi skal også lave  noget der udvikler folk. Og det e 

bare umuligt at sige til de unge mennesker, for de er bare sådan. ”fuck det”. Men det er j 

lidt uhyggeligere.  

 

Simon: Og det er lidt den samme diskussion som også nu med filmstøtten. At hvis du 

ikke har en pose penge til at give til nogen som vil eksperimentere  eller gør noget andet 

osv., jamen så udvikler man sig heller ikke. Så bliver det alt sammen far til fire og bare 

film der skal tjene penge. Om der så kun var solgt 200 billetter til en eller an det film, nå 

ja okay så. Men hvis der ikke var den mulighed for at udvikle det her, og det går skat jo 

også til, skal man huske på. Ligesom licens, som man også kan på en eller anden måde 

kalde en afgift. Så der er mange perspektiver i det, som er pisse svære at forklare de 

unge. Ikke fordi de er dumme, men jeg tro bare ikke at det interessere dem.  

Frederikke: ja da i lavede den her kampagne, lavede i så nogle forundersøgelser, var i 

ude og snakke med nogen, eller eftertestede i den af i en fokusgruppe, eller noget. 

 

Simon: Nej desværre. Vi fik en masse materiale omkring målgruppen, og de var rimelig 

specifikke og de havde også en ret god ide om hvad de ligesom, hvad problemerne var 

og kredsede om. Og at de jo godt ved, at de unge var et helt anden sted , end det DR kan 

tilbyde. Så det er jo sådan, de ved det godt, men de har ikke et formål som er bredere, 

man skal lave noget som kan ramme de enkelte og en bestemt målgruppe. Altså min 

svigerar, han besvimer hver gang han hører p3. Det er jo lidt den omvendte, hvorfor 

skal jeg betale til det. Og det er jo bare lidt den der  catch 22 som DR sidder i, som er 

lidt en umulig opgave at løfte. Men altså ja.  

 

Interviewer: ja men altså så betaler en anden for, at han kan høre p8. 

 

Simon: ja præcis. 

 

Interviewer: Men lige her afslutningsvis, nu suger du jo netop licens som ’afgift’, som 

jo er er skrækkeligt ord i virkeligheden. For vi har en undre om, hvorfor man brander 

licens, hvorfor det er det man tager fat om. Hvorfor er det licens som vi giver til 

hinanden? Nu for jer som eksperter, tror i man vil kunne brande om DR og deres 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 257 

services, uden at bruge ordet licens, som fanger en negativt og lade være snakke for 

meget om det her?  

 

Simon:  Ja. Men altså man kan sige her, nu var det her omkring en konkret licens 

opkrævningskampagne, men altså. Så det var lidt svært. 

 

Michael: Ej Men vi snakkede jo godt om at kalde det noget andet og gøre det til noget 

mere abonnementsagtigt et eller andet.   Og vi snakkede også godt om at køre det op i 

små bidder. Så man kørte det helt ned og betalte seks eller syv kroner om dagen, og så 

ændre hele strukturen omkring licens. Men jeg tror også, det er en svær en og ændre i 

hvert fald betalingsmæssigt. Det er jo noget der har kørt i lang tid, og denne her måde 

betaler vi på og de skal også bruge nogle penge osv. Men altså de er jo ikke som sådan, 

fuldstændig lukket for ideen om kalde det noget andet end licens. Hvad kalde vi det i 

vores? (kigger over på Simon) 

 

Simon: Der var forskellige forslag. Der var både noget med noget. Ja det kan jeg ikke 

huske. Det var ikke abonnement, men jeg kan ik huske det. Men sådan hvor man havde 

sådan en eller anden reference ift. til det vi også kender fra andre betalingskanaler. Det 

var ik sådan noget pay.per.view. Men altså vi har også den samme opfattelse af licens, 

det er bare negativ ladet, og dårlig samvittighed. 

 

Interviewer: Præcis 

 

Michael: vi snakkede altså også om, at hvorfor ligger det ikke inde under skatten? Og 

der var en masse teknisk og politisk i det. Og da vi sad med det, vi havde nogle vilde 

forslag til, hvordan de store kampagner kunne gøre opmærksom på det her. Fordi det er 

jo også bar en politisk uafhængig organisation og afhænger af politikere og der var snart 

medieforlig. SÅ det skulle helst heller ik larme for meget, og hvorfor det ene eller det 

andet.  PÅ den måde er de jo også hæmmet, så det er svært for dem at ændre sig, for 
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hver gang de rykker sig, så er der en af fløjene der rykker sig. Man kunne jo se her med 

bigbandet eller var det  

underholdningsorkestret. 

 

Interviewer: ja 

Michael. der var jo ramaskrig. I øvrigt fra nogle af de samme, som mener de bruger for 

mange penge på latterlige ting. Så de er bare svært for dem at lave nogen som helst 

ændringer, uden at blive hatet på. 

 

Interviewer: præcis. Tusind tak. Det var det for i dag. 

 

Michael og Simon: Det var så lidt. 

 

BILAG G - INTERVIEW MED LOTTE BOAS, PROGRAM- OG LICENSCHEF, 

DANMARKS RADIO 

 

Baggrundsinformation 

Lotte Boas 

51 år 

Chef for DR Licens og Programservice  

Har været chef i 2 år 

Har 80 medarbejdere under hende 

 

Interview  
 

Interviewer: ”Hej og tak fordi du ville tage dig tid til dette interview. Først vil vi gerne 

spørge dig om dit fulde navn, alder, titel, hvor mange år du har arbejdet i DR og antal 

medarbejdere under dig.” 

 

Lotte: Okay. Jeg hedder Lotte Boas og jeg er chef for DR Licens og programservice. 

Jeg har været chef i lige knap to år og der omkring 80 medarbejdere i forskellige 

ansættelsesformer.  har været i DR i alt siden 1998, så 17 år eller sådan noget og har 

været i licensområdet i knap 8 år. Og øh jeg er økonom af uddannelse, så det er primært 

med henblik på licensprovenuet at jeg fungerer i denne her stilling. Det er jo stort set 

alle DRs indtægter der ligger i den afdeling. Var det de fakta i skulle bruge? 
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Interviewer: det var meget fint, så har vi lavet et lille map med licens som værende et 

begreb i midten og udenom har vi de unge. Hvordan i definerer de unge, det ved jeg 

ikke? 

 

Lotte: Jamen jeg siger i hvert fald den nedre grænse som 18. Det er der man bliver 

licenspligtig i juridisk forstand hvis man altså er flyttet hjemmefra. Men nogle gange 

tænker vi de også lidt længere ned.. 

 

Interviewer: Hvad er årsagen til det? 

 

Lotte: Det er information, viden. Altså sådan, hvad skal man sige, forberedelse til 

voksenlivet. Og så tænker vi.. altså som regel så siger vi 18 til 25 men vi går også nogle 

gange op til 30, det kommer lidt an på hvad vi vil. Det kommer også lidt an på 

omkostninger til kampagner og sådan noget. Men dette r meget typisk at andelen af 

sortseere falder simpelthen med alderen. Altså, den er høj i de helt unge grupper. Over 

25 er den lidt lavere og 35 er der næsten ikke nogle. Så hvis du spørger ’hvad mener jeg 

med unge’ så mener jeg 18-25 

 

Interviewer: 18 til 25 

 

Lotte: Det er det mit svar er, ja 

 

Interviewer: har du fem til 10 associationer ud fra licens i det danske samfund anno 

2015 i henhold til målgruppen? 

 

Interviewer giver lotte et papir hvor ordet licens er skrevet i midten (se bilag)  

 

Interviewer: og du tager dig bare god tid 

 

Lotte: Jeg skal nok skrive hvad jeg siger 

 

Interviewer: det er så fint. Du er også velkommen til at bruge en anden kuglepen hvis 

det er, den er lidt tyk den der 

 

Lotte: Nej det er fint nok. Altså det første der falder mig ind er ’udfordring’. 

 

Interviewer: Ja? 

 

Lotte: Og det er på samme måde at som de unge er en udfordring for DR også på seer 

fladen, og det er også på samme måde som de unge er en udfordring for fagforeninger 

og forsikringsselskaber (Lotte griner kort), så det er de unge der skal man sige er vores 

nye kunder. De kommer selvfølgelig med nogle andre normer og nogle andre 

perspektiver på verden end deres forældre gjorde. Så de vil nok altid være en udfordring 

for alle, tænker jeg. 

 

Jeg får også en anden association som hedder fællesskabsforståelse vil jeg sige. Altså, 

der farer mange ord gennem hovedet på mig. Fællesskabsforståelse, 
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demokratiforståelse, syn på det at være den del af et fællesskab og også bidrage 

økonomisk til det. Jeg tænker mangel på viden, mangel på information. det er der jeg 

ser vores rolle. At når man snakker med unge om licensen og public service og 

demokrati og oplysning og handlemulighede ri et demokratisk samfund. Så giver det 

pludselig meget bedre mening at have en institution som DR der er betalt af 

befolkningen og ikke af et politisk system. Der er også meget dialog, information, viden 

som man kan sige som kan møde den udfordring det er at få de unge til at købe ind på 

licensen, som så er vores rolle.. 

 

Interviewer: når du siger fællesskabsforståelse, fællesskabsfølelse. Er det fordi du synes 

der er en udfordring i det? Eller, hvad tænker du? 

 

Lotte: Altså jamen altså jeg vurderer det ikke på den måde om det er positivt eller 

negativt. Men som jeg sagde før med udfordringen, så er der bare en anden forståelse af 

hvad følleskabet er end hvad den tidligere har været. Man kan sige at licenssystemet kan 

virke lidt som en dinosaur i den sammenhæng. Mellem hvor tankerne bag måske 

egentlig nok er gode nok og nemme og forstå. 

 

Men altså de unge er også meget beskrevet som individualister og ’what’s in it for me’ 

og jeg bruger sku kun de penge som kommer mig til gode direkte. Altså jeg vil hellere 

have en iphone end jeg vil betale licens, og man kan i øvrigt slet ikke få en iphone for 

det licensen koster. Samtidig siger de også ’ej licensen er enorm dyr’. Der er mange 

sådan, hvad skal man sige, der er megen ambivalens og sådan, en anden tænkning 

omkring det at være en del af et større hele end for eksempel den generation jeg 

kommer fra. 

 

Jeg fik ikke sagt det, jeg er 51 år 

 

Interviewer: Okay 

 

Lotte: Jeg er jo vokset op med DR som... Hvor DR havde en helt anden fylde en det har 

hos de unge i dag. De unge vil hellere ’jamen jeg skal også betale for netflix og 

spotify”, altså vi er jo i konkurrence i et meget større marked. Det vil jeg også gerne 

sige. Stort forbrugsmarked som den tredje association, i konkurrence ikke. 

 

Interviewer: Når du siger før, at når man forklarer, til folk hvorfor man har en institution 

som DR, hvorfor man betaler licens, så er det egentlig let nok at forstå. Har du 

indtrykket af, at de unge ikke har denne her forforståelse af hvad licens er? 

 

Lotte: Ja, jeg tror ikke helt de kan se ideen i at .. at det er en apparatafgift. Det lyder 

satme edme også usexet,  

 

(Interviewer griner) 

 

Lotte: jamen det gør det bare, og det er jo hele tiden at sige ’jamen hvis du har en 

computer med internet så skal du betale licens for det er en apparatafgift uanset om du 

ikke bruger den til at se DR. Altså, Det er bare ikke skide gode salgsargumenter vel. Og 

det arbejder vi så også på. Det er jo noget andet vi skal fortælle. For det ville jo være 
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bedre at sige at dine penge sikrer demokrati og uafhængighed eller hvad ved jeg. Altså, 

det er ikke fordi jeg tror at de unge ikke forstår at en fri presse, en uafhængig presse er 

nødvendig. De forstår bare ikke hvad det har med licensen at gøre. Det kan jeg godt 

forstå. Det kan jeg sagtens forstå 

 

Lotte: Så vi mangler at lave en fortælling der fortæller det. Det at du giver dine penge 

direkte til Licenskontoret og ikke til Christiansborg, det gør faktisk at de journalister der 

er i DR kan sige deres mening uden at opleve en eller anden from for selvcensur. Sådan 

at hvis de kritiserer finansministeriet så ryger DRs bevillinger næste år. Altså, sådan 

noget. Det kan alle folk forstå.  Og det er derfor vi har licensen. Det er i hvert fald en af 

grundende.  

 

Det var den der med fællesskabsforståelse, demokratiforståelse. Så er der den med 

forbrugsmarkedet. Der er mange ting man skal når man er ung og flytter hjemmefra. 

Der er rigtig mange ting man skal forholde sig til når man pludselig finder ud af hvor 

dyrt livet er. Vi har måske også og en generation af unge, og den her står for egen 

regning, men en generation af curling børn, som er vant til at deres forældre bare betaler 

det hele. Der er mange der slet ikke ved hvad licens er. Men som s¨, når de flytter 

hjemmefra, finder ud af hvor mange ting der egentlig er man skal betale for. Og så står 

licensen måske ikke lige først i køen fordi det er konsekvensfrit at lade være med at 

betale. Der sker ikke noget ved det, andet at man kan blive busted af licensmanden. Der 

bliver ikke slukket for signalet. Og selvom der gjorde ville det måske også være lige 

meget, fordi man har 800 andre kanaler man kan vælge. Så det var det jeg ville sige der. 

 

Tid: 9.11: 

 

Så vil jeg sige sociale medier (tegner på papiret) 

De medfører en bedre organisering af licensmodstanden. Altså, der er rigtig mange 

opskrifter på hvordan man undgår licens som i en håndevending er meget lette at bruge. 

Og det er jo det vie r oppe i mod. At, altså hvad kan man sige, at også dem der ikke vil 

licensen og DR. De har faktisk også rigtig meget magt og rigtig meget at skulle have 

sagt. 

 

Interviewer: har i en fornemmelse fa at det er de unge der sidder ude på de sociale 

medier og sætter tonen? 

 

Lotte: Nej ikke nødvendigvis de 18-25 årige. Der har jo tidligere været en meget kendt 

politimand der hed Lars. Licens Lars. Han er jo ikke specielt ung. Jeg ved ikke om han 

er 40 år? Det ved jeg ikke. Det tror jeg måske egentlig mere er et spørgsmål om 
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politiske og ideologiske holdninger der styrer det end om det egentlig er alder. Så det 

kan være alle aldersgrupper 

 

Interviewer: men i oplever at der er en slags modstandsbevægelse 

 

Lotte: Ja, ja.. 

 

Interviewer: groft sagt ikke, men… 

 

Lotte: Ja, og som er sådan pænt effektiv for dem der vil bruge dem. 

 

Så skulle jeg have en til….(kigger ned på papiret)..  

 

Interviewer: ja, hvis du har 

 

Lotte: Ja….. altså jeg synes også bare gerne jeg vil sige, at de unge, de er jo også bare 

sådan en natuligt led i fødekæden. Dødekæde kan jeg skrive. For altså der er jo mange 

der tror at de unge er en udfordring bare fordi de er unge, eller fordi de tænker 

anderledes, men det er jo også bare at de unge der de eneste nye licensbetalere vi kan få. 

Vi har jo hele befolkningen inde i vores licenssystem og vi har omkring 2,56 millioner 

husstande i Danmark og vi har omkring 2,4 millioner tilmeldte. Og det er jo klart, at når 

det stort set er hele befolkningen, så er der jo rigtig mange der dør hvert år. Så det er jo 

der vi skal have de nye unge ind. Det er jo ganske almindelig demografisk bevægelse. 

De eneste andre bevægelser der inde under licenssystemet det er jo, og som også er 

store, det er folk der flytter sammen og folk der flytter fra hinanden igen. Altså to 

licensbetalere der flytter sammen, de skal jo afmelde den ene licens fordi..altså i hvert 

fald hvis de flytter sammen som et par, så er de dækket af den enes licens. Og når de så 

bliver skilt igen, det er der også mange der bliver, så skal de igen have en licens hver. 

Så det er ligesom disse to bevægelser der er. Det er de døde og så også de udvandrede, 

altså folk der flytter ud af landet, og så er der ægtskab og parfold. Og bevægelsen ind 

igen er så de unge der flytter hjemmefra, helt nye husstande, og det er skilsmisse og så 

indvandring. Så derfor fylder de unge rigtig meget, der  er nærmest ingen andre at tage 

af. Så derfor siger jeg, det er ikke nogen… vi græder ikke over at det er en udfordring 

og at det ligesom er de unge vi skal ud og hente fra, for det er bare vores virkelighed, 

det er et vilkår. Så sådan er det.  

 

Interviewer: tænker i på om denne her generation af lidt umotiverede unge, kan påvirke 

den næste generation enten negativt eller positivt. Fordi de er jo dem der skal videregive 

fornuften i licensen, eller hvad man måtte sige det må være, for deres vedkommende. 

 

Lotte: Altså, det er måske ikke så meget mellem generationer, men nok mere inden for 

en generation. og det er også grunden til at vi er rigtig glade for at samarbejde med jer 

studerende, for vi tænker at i går ud som ambassadører, eller i hvert fald videregiver i 

den viden i har nu, og den nysgerrighed i har på den unge målgruppe er også spændende 

og kan sprede sig som ringe i vandet. Så vi tænker at jo flere vi kan snakke med, jo 

mere vi kan udbrede kendskabet til reglerne, jo bedre . men vi tænker nok ikke i næste 

generation. hvis vi skulle gøre det, ville vi nok mere tænke forældre. Altså vi har haft 

overvejelsen, skulle vi sende et brev til familier hvor den unge bliver 18 år lige om lidt, 
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men det virker bare en kende gammeldags at få sådan en brochure ind med posten, så 

den har vi ikke rigtig løst..altså skal vi gå gennem forældrene eller skal vi bare…så vi 

vælger egentlig mere bare at gå direkte til de unge selv. 

 

Og så vil jeg også bare sige bagom alt det her er der jo.. altså i skal jo tænke på 

licenskontoret, og også DR for den sags skyld, vi er jo embedsmænd og licensen er en 

politisk beslutning, så jeg er ikke ansat for at bevare licensen eller i det hele taget 

forholde mig til det. Jeg er ansat for at udøve de regler der nu er vedtaget. Bare for at slå 

det helt fast. Hvis politikerne beslutter sig for at det skal skattefinansieres eller der skal 

være en unge rabat eller hvad er nu skal være, så gør vi bare det. Det er det vi er ansat 

til. 

 

Interviewer: Har du en holdning til om det ville være smartere at forsøge sig med en 

anden.. altså et alternativ til licens? Som du for eksempel siger skattefinansiering, 

ungerabat… 

 

Lotte; Jeg har ikke en holdning til det, for det kan man jo sige..det er jo politisk bestemt. 

Men jeg har viden om hvordan man gør i andre lande og hvordan det virker… 

 

Interviewer: har der ikke været nogle overvejelser omkring nogle alternativer som 

måske er… 

 

Lotte: Ja, det har der. Og det er også helt offentligt tilgængeligt. Hvis i går ind på 

kulturministeriets hjemmeside 

 

Interviewer: ja den har vi fundet 

 

Lotte: Så ligger der nogle rapporter fra.. 

 

Interviewer: kulturstyrelsen, ja.. 

 

Lotte: Der ligger i hvert fald en rapport der hedder licens eller skat og så er der også 

lavet et arbejde i forbindelse med den nugældende medieaftale som lige er trådt i kraft 

omkring forskellige finansieringsmodeller som.. det kan jeg godt sige jer, der er løbende 

politiske overvejelser, man har så valgt  nu at fastholde den gamle kendte licensmodel, i 

hvert fald id en fire årige periode som den nuværende medieaftale dækker.  

 

Men altså jeg ved fra andre lande.. for eksempel i Holland der gik man over til 

skattefinansiering. Man afskaffede licensen og gik over til skattefinansiering lige 

omkring år tusinde skiftet så det er jo mange år siden. Men der er lavet nogle 

undersøgelser der sige at man kommer ind i eb-flow, at budgetbevillingerne til public 

service udbyderen svinger op og ned alt efter hvem der sidder ved statsmagten, og det er 

måske meget logisk, i og med at de forskellige politiske overbevisninger har det 

forskelligt i forhold til hvor stor en public service udbyder skal være.. hvad det er for 

nogle kerneydelser der er. Typisk synes partier til højre for midten at public service 

opgaven er meget smal og at underholdning som XFactor sagtens kan lægges ud på 

konkurrencemarkedet  til private producenter, hvor jo længere du går den anden vej, er 
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der en meget bredere opfattelse af hvad public service er, og det koster selvfølgelig lidt 

mere. Så på den måde er der nogle erfaringer fra det. 

 

Så er der også Findland som for nyligt har nedlagt licensen og gået over til en skat, en 

husstandsskat som egentlig kunne ligne kirkeskatten, altså hvor man betaler en 

procentdel af sin indtægt ned i en fond som så går til at finansiere  Nune (17.20) som er 

deres public serviceudbyder.  

 

Jeg har ikke hørt at det ikke  kan fungere. Der er selvfølgelig en masse fordele og 

ulemper, men sådan kunne det godt være. 

 

Interviewer; okay 

 

Lotte: Så er der nogen der vil mene at så er det lettere at skrue på skat .. 

 

Interviewer: ja 

 

Lotte: Så i Tyskland har man også nedlagt licensen og er gået over til det der hedder en 

obligatorisk husstandsafgift så det er altså ikke en skat, men et fast beløb som hver 

husstand skal betale også til en kasse som går direkte til at finansiere deres public 

service 

 

Interviewer: det er det samme beløb som det var tidligere? 

 

Lotte: Det tror jeg, det er meget samme størrelse. Det kan godt være at det blev sat lidt 

ned fordi at alle nu skulle betale, men ellers meget samme størrelsesorden 

 

Interviewer: fordi så er det jo transaktionen der virkelig er.. hvor folk virkelig bliver 

irriteret  

 

Lotte: Jo 

 

Interviewer: så det er jo også interessant 

 

Lotte: Det er mere for at sige at der er forskellige modeller og de har alle sammen deres 

fordele og ulemper. Så det man kan sige med det danske system er at vi har lige lidt 

over 90% tilmeldte, det kan må jo gære op med sig selv om man synes det er stort, men 

vi vurderede i hvert fald at det er en okay opbakning. Selvfølgelig måtte den gerne være 

højere, men 90% opbakning bag et system det er sådan.. det vil man betragte som pænt 

højt. Så man kan i hvert fald ikke sige at licensmodellen har spillet fallit i Danmark 

,men det kan jo godt være at hvis vi taber opbakning …. Så bliver man politisk nødt til 

at se på en anden model 

 

Interviewer: Hvad så med for eksempel.. der er selvfølgelig en bestemt tone fra dem der 

ikke gider at betale, men der kan jo også være en bestemt tone fra folk der rent faktisk 

betaler men er trætte  af at betale. Som har sådan en form for…som skaber en stemning 

simpelthen selvom der kommer en indtægt ind og i kan se på statistikken at i har stadig 

denne her procentdel. Men stadigvæk så er der nogle derude blandt betalerne som kan 
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påvirke og som kan brede sig.  Har i kendskab til den eller den procentdel der kunne 

være? 

 

Lotte: ja det er omkring 20 procent af licensbetalerne som kun betaler fordi de skal. Det 

fik vi målt af Megafon for nogle år siden, jeg tror det var.. det er sku nok fem år siden, 

så jeg kan ikke sige om det har ændret sig, men det tror jeg egentlig ikke. Og 

selvfølgelig er der en andel af borgere som bare er lovlydige.. altså .. det kan jo være i 

en masse af livets forhold, hvor man bare gør noget fordi man skal som er loven nu 

engang og sådan er demokratiets vilkår. Som.. altså hvis det var mindre risikabelt i 

deres øjne, måske ville vælge licensen fra. Men jeg ved ikke om jeg sådan tænker at 

tonen fra dem påvirker.. altså..  der må jeg igen bare at sige, at der er jeg embedsmand, 

alle har jo lov at ytre sig, og hvis der er en tone som politikerne vil høre på, så skal de 

gøre det Så selvfølgelig, det har jeg ikke noget problem med som sådan. 

 

Interviewer: Men det udgør vel stadig en udfordring 

 

Lotte: Nej, ikke tonen i sig selv. Vi er jo vant til lidt af hvert. Jeg vil sige at vi har jo 

også den grundlæggende holdning at folk må jo mene hvad de vil om licensen vi skal 

egentlig bare fortælle om hvad reglerne er… så… de to ting behøver jo ikke.. vi behøver 

ikke være enige 

 

Interviewer: Du sagde tidligere at i har ret stort kendskab til hvem sortseerne er rent 

demografisk, geografisk.. kan du lave en opridsning ? 

 

Lotte: Ja, det kan jeg godt. Vi har sådan en meget enkel beskrivelse af den typiske 

sortseer. Det er en ung enlig mand der bor i storbyen. 

 

Interviewer: okay 

 

Lotte: Altså mænd er mere tilbøjelige til at undlade at betale licensen. Simpelthen på 

grund af moral og lovoverholdelse. Altså det jeg lige har sagt. Der er mænd generelt 

set… det går de mindre op i. og så er det også enlige og så er det et storbyfænomen 

også. Det er igen det samme. I storbyen er man lidt mere large med at overholde regler 

og love. Så er der en anden ting som er meget karakteristisk det er at licensmodstanden 

hænger helt 1:1 sammen med.. eller man kan sige, ikke modstanden, men det at man 

ikke betaler licens hænger sammen med indkomst. Det er også derfor at det generelt set 

hænger sammen med alder, for generelt tjener de unge bare mindre end de voksne eller 

de ældre. Så uanset hvad dem der ikke er tilmeldt siger, så er den altoverskyggende 

årsag til at de ikke betaler licens at deres indkomst er lavere. Lige så snart man får villa, 

vovse, børn og Volvo så betaler man bare 

 

Interviewer: Så det er simpelthen den primære årsag? 

 

Lotte: Ja det er det, det har megafon også dokumenteret for os. De kan simpelthen 

samføre... Altså de har  interviewet tusindevis af ikke-betalere og koaleret med deres 
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indkomst og med deres alder og med deres politiske overbevisning og fundet at 

indkomsten er den altoverskyggende faktor som gør at de ikke betaler 

 

Interviewer: er der noget med etnisk baggrund, er der noget der spiller ind der? 

 

Lotte: det har vi ikke undersøgt, men vi kan godt se at i såkaldte ghettoer som i 

voldsmose og i gellerupparken, der er en høj andel af sortseerprocent, men hvad det 

skyldes ved vi ikke. Man kunne gætte på at det har noget at gøre med kulturel baggrund, 

med kulturforståelse, som gør det mere vanskeligt at forstå hvad licensen er og hvorfor 

den findes. Men vi går derude, altså vores licensinspektør går derude, men vi har ikke 

lavet undersøgelser, sådan generelt af om etnisk baggrund skulle spille ind, men det 

kunne jeg godt forestille mig at det gjorde. 

 

Interviewer: okay, så man kan sige sådan lidt opsummerende at de to store udfordringer 

i DR er indkomst og en forskel på hvordan man opfatter fællesskab, hvorfor vi har 

licensen,  hvad den gør godt for.. 

 

Lotte: Ja, altså måske mere en mangel på vidne om, eller en mangel på koblingen 

mellem licensen som et system og demokrati og frihed og information. altså den 

kobling er der bare ikke. Hvis den var der, er jeg sikker på at vi ville have lettere ved at 

få de unge til at tilmelde sig af sig selv 

 

Interviewer: og at indkomst så måske ville spille en mindre rolle..? det er selvfølgelig 

gætterier men… 

 

Lotte: altså, vi ville nok kunne få dem til at melde sig til tidligere.. Vi prøver jo også at 

finde på nogle ting der hjælper på det, nu spørger i også til hvad vi har haft af 

kampagner der har virket.. for eksempel fik vi indført månedlig betaling  i 2009 og det 

fik med et slag antal tilmeldinger til at stige med 50,000 hvilket er kæmpestort. Og det 

var jo egentlig en..det var jo ikke fordi licensen blev sat ned, men det var en oplevet 

lettelse at kunne betale hver måned, dengang var det så 190 kroner mod over 1000 

kroner hvert halve år, så sådan nogle ting prøver vi at se om vi kan lette tilværelsen for 

nogle. så på den måde .. men det er klart, når du spørger, så betyder den lavere indkomst 

mindre. Det gør den jo når man pludselig forstår noget og vælger at det vil man gerne. 

Så kan man tit få råd til de utroligste ting. Så kommer det jo bare op på 

prioriteringslisten. Så på den måde tror jeg at koblingen mellem licensen som system og 
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forståelsen af hvad det er det bidrager til, ja, det ville få det til at blive højere prioriteret 

hos de unge. 

 

Interviewer: tror at man ville kunne kommunikere om DR og public service uden at 

bruge ordet licens. Og med det mener jeg at jeg kunne forstille mig at licens 

simpelthen..at begrebet licens.. 

 

Lotte: negativt… 

 

Interviewer: har en negativ ladning.  

 

Lotte: det er støvet 

 

Interviewer: du siger selv ’apparatafgift’.. det er et støvet ord, hvor man tænker, ja, er 

det egentlig ikke bare et nyt ord der skal til? 

 

Lotte: det er et godt spørgsmål 

 

Interviewer: for altså, hvis vi nu er ude i at det er der den ligger, hvor vi anno 2015 i 

abonnements Danmark.. så kan det godt være at licensen er så forældet at det 

simpelthen er der den ligger. Tror du at man ville kunne det? 

 

Litte: Jeg tror ikke man ville kunne det bare ved at ændre navnet, men jeg tror da helt 

sikkert at det ville kunne hjælpe på det. Helt sikkert. Men der skal også noget fortælling 

til 

 

Interviewer: ja, der skal nemlig noget fortælling til.. 

 

Lotte: og altså, det jeg også mente her før med at sige at fællesskabsforståelsen er 

anderledes, det er jo også noget med autoritetstroen er anderledes. Det er også det at 

skrankepave Danmark har måtte re-tænke alle steder i kommuner og.. altså alting 

hedder jo borgerservice nu, og det har vi jo også måtte her. Før i tiden var vi jo en 

myndighedsudøver hvor autoritetstroen var større, hvor vi bare kunne sige, jamen du 

skal betale. ”Har du et fjernsyn, ja nej?”, ”Ja det har jeg”, ”jamen så skal du betale”, 

”okay så gør jeg det”. Det gør de unge ikke., ”Altså jeg ser jo ikke DR”, der skal 

ligesom noget mere fortælling til så vi er jo også med på det der skude der hedder at gå 
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fra myndighed til service organ. Vi skal prøve at fortælle dig hvad det egentlig er du får 

for pengene, også på det dybere plan. 

 

Interviewer: det har også været set i jeres kampagner, altså i jeres seneste kampagne 

’det er noget vi giver til hinanden’, der er jo åbenlyst et fællesskabsargument i det 

 

Lotte: også det der med at når man går flere sammen så kan man få noget mere. Så kan 

man få god dansk drama, det ser man næsten ikke på nogle andre kanaler og sådan 

noget.  

 

Interviewer: og det samme med radiospotsene ”det kan godt være du ikke hører det, 

men altså det er der en anden der gør, og så kan du høre det..” så der er jo helt klart det 

der.. og det er jo godt.. 

 

Lotte: det er mere forklaringen mellem.. 

 

Interviewer: fortællingen også… 

 

Lotte: så ja helt sikkert.. i det hele taget en modernisering af det her sådan 

myndighedstankegang i forhold til licensen, det ville hjælpe gevaldigt.  

 

Interviewer: interessant 

 

Lotte: ja, og det gør vi også kan man sige.. det arbejder vi også på, hvad  er det  for 

noget vi skal fortælle på relativt kort tid.. altså i hvert fald når vi ringer og skriver breve 

og når vi går på Google.. vi går lidt mere ud der hvor de unge er ikke. Vi prøver at tale 

på en måde som lidt bedre kan synke ind. 

 

Interviewer: Du sagde også, at når der er den der forskel i fællesskabsforståelsen og når 

unge måske er mere individualister og meget sådan ’hvad får jeg ud af det’.. at man så 

siger… jeg tænker at det skal i hvert fald kommunikere spå en måde så de får at vide 

hvad de får ud af det, selvom det er et fællesskabsprojekt.. så skal det være mere 

individuelt gain der skal fremhæves på en eller anden måde. 

 

Lotte: ja, lige præcis. Og det er måske også det der er udfordringen ikke?  

For hvad er det egentligt.. altså der er jo mange ting som man skal sige som de unge 

tager for givet, netop at vi har et demokrati vi har og ikke et Berlusconi demokrati der 

ejer alle aviserne og sådan nogle ting.. det er også det samme fagforeningerne siger. De 

unge vokser op med at der er nogle hårdt tilkæmpede rettigheder på arbejdsmarkedet 

som de tager for givne, men som egentlig godt kan falde væk igen. Hvad er det så 

egentlig man skal, skal man så gå ud med sådan et trusselbillede, hvis du ikke betaler 

licens så får du Berlusconi, altså ej, det er måske heller ikke skide smart. Hvad er det så 

man skal sige? Og der er nok en kommunikativ udfordring. Fordi de vil jo til hver en tid 
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kunne sige.. den enkelte vil kunne sige ’jamen altså, det falder jo ikke sammen fordi jeg 

ikke betaler licens’ 

 

Interviewer: men tænk hvis alle sagde det 

 

Lotte: ja lige præcis det er jo ligesom det  

 

Interviewer; det er jo ligesom det 

 

Lotte: det er ligesom den man skal formidle. Og det er jo også de, når vi siger  nå ja 

men når 90 til 91 procent alligevel siger, eller alligevel handler sådan, så er det nok også 

okay. Men vi holder selvfølgelig øje med om den er faldende. For det kan ikke holde til 

rigtig mange free riders. Selvfølgelig kan et samfund altid holde til at nogen siger 

’jamen jeg behøver ikke bidrage så længe i andre gør”, det kan holde et vidst stykke, og 

så bryder det sammen. 

 

Interviewer: i har også i jeres tidligere kampagner .. hvad har hovedbudskabet været 

ellers? I den seneste ”fællesskab” 

 

Lotte: jamen før den var det jo omvendt, der var det ’nasserøve’ , ’kan du se pointen 

eller skal jeg stave den for dig?’ der var det den her med free rider. Når du ikke betaler 

så nasser du på at de andre betaler. Og det virkede også 

 

Interviewer: okay, det virkede også, 

 

Lotte: ja altså jeg tror at vi svinger lidt mellem de to. Mellem den lidt mere 

fælleskabsorienterede, rundkredsagtige.. ej hvor er vi… ’kom ind i varmen, vi har et 

fællesskab her’ og så til den der ’ du er bare udenfor’. Og begge dele virker, det gør det 

faktisk. Og det synes jeg egentlig også er meget logisk, det er jo lidt forskelligt hvad 

man tænder på. Nogle af dem der betaler licens synes det er pisse irriterende at der er 

nogen der ikke betaler og synes det er fedt de bliver hængt ud. Nogle af dem der betaler 

og tror de bliver hængt ud, eller nogle af dem der ikke betaler fordi de ikke har noget 

apparat elle ikke synes de skal betale, de bliver enormt sure. Så er der andre der har den 

der tankegang ’jeg gider sku da ikke betale for andre’ den der tankegang med at ’så 

betaler du for nogen og de betaler for dig’ det gider jeg ikke, jeg vil bare betale for mig 

selv. Hvad naboen betaler for, det må han selv om, så må han sku bare betale. Jeg gider 

kun… altså, al sådan noget. Man hører mange gange at folk godt kan lide begge dele.. 

så jeg tror.. det vi mest er styret af er at det bare ikke skal være det samme hele tiden. 

Der går måske 3-5 år med det ene, så kører vi det i en anden retning og jeg kan ikke helt 

sige hvor vi ender henne. Vi prøver hele tiden at afspejle det som DR er og står for. Nu 

har vi også meget fremmedproduktion og så kan man lige se…. 

 

Interviewer: Hvad for nogle tiltag har i taget som kun er rettet mod de unge? 

 

Lotte: der var blandt andet den der månedsbetaling den var rettet mod de unge. Vi har 

haft nogle konkurrencer og sådan, men man kan sige vi tænker næsten altid kun ungt 

fordi omkring halvdelen af alle sortseere er under 25 så vi målretter altid kun mod dem. 

Men vi har ikke ofte sagt at nu laver vi kun noget for dem, nej vi siger at vi primært 
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tænker 18-25, nogle gange op til 30, så det er småting. For mange år siden har vi lavet 

kollegiekampagner og sådan noget, men det er mere at så skriver vi til dem eller 

licensinspektøren går ud og banker på. Det vil være meget specielt til de unge, men det 

er mange år siden. det kan godt være at vi gør det igen, det er også noget af det vi går og 

overvejer.  

 

Interviewer: i har også haft sendt nogle.. har i ikke haft sendt sådan nogle fold ud breve 

ud til folk, så de kunne se hvad de er gået glip af.. det var til de unge ikke? 

 

Lotte: jo jo, undskyld. Det var til de unge. 

 

(alle griner) 

 

Interviewer: jeg har hørt om nogle der fik et nemlig 

 

Lotte: jo, det var faktisk 18-25. Det har ikke haft nævneværdig effekt. I mine år hvor jeg 

har været her, vil jeg sige at uanset om vi sender det ene eller det andet brev med bip og 

båt og truthorn.. det virker ikke nævneværdigt forskelligt. Det er mest det at vi 

henvender os der har en effekt. Og det ligger på de der 4-6 procent alt efter hvem det er 

vi henvender os til, som så rykker på det.  

 

Interviewer: men i har også tænkt så måske at bruge Kaj og Andrea i jeres kampagne, så 

i har også tænk, okay der er jo ikke nogen der ville have været foruden kaj og Andrea, 

så der bliver også spillet på lidt sentimentalt.. 

 

Lotte: ja ja, dem har vi med 

 

Interviewer:.. så det er ligesom hvordan i bruger det, det kunne jeg tænke mig til måske 

var en overvejelse.. 

 

Lotte: ja ja selvfølgelig  

 

Interviewer: at de lige kommer forbi der og så bliver man sådan ’årh de var søde’ , og 

det var vores  

 

Lotte: ja så bliver man jo lidt.. 

 

Interviewer: ja, så bliver man nemlig lidt.. 

 

Lotte: Men der kunne jeg godt tænke at dem der er børn nu ikke på samme måde.. de er 

jo vokset op med nogle helt andre ting .. 

 

Interviewer: Ja fuldstændigt 

 

Lotte: ja og jeg ved ikke hvad. Men selvfølgelig overvejer vi alle de figurerer vi 

smækker ind. Og så har vi dramaet med 1864 og så er der noget opera (? 36.30). der er 

lidt til enhver. Der er noget til de unge, noget til de gamle, noget til kvinderne, noget til 

mændene, noget til jyderne og alt det der. Licensen kan ikke skilles fra DRs brand, så 
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der vil altid være en kobling til ’jamen hvad er det så du for for licensen’, det kan du jo 

se som en del af licensspottet. 

 

Interviewer: jeg ved ikke om det er noget som du lige ved, men hvilke programmer eller 

værter der ligesom har toppet mest hos de unge i 2014? 

 

Lotte: Nej, det ved jeg ikke særligt meget om. Det er noget af det der kører på DR3. 

Altså, DR3 er en succes for DR i den unge målgruppe. Men lige hvad det er for nogle… 

det skal i spørge DRs medieforskning om, jeg tror faktisk de publicerer 

 

Interviewer: ja, de har sådan en medievaneting fra 2014, det kan godt være at der står 

lidt i den. 

 

Lotte: Jeg tror at nogle af de der, sådan lidt mere.. hvad skal man sige provokerende ting 

på DR3, udfordrende, gift ved første blik.. 

 

Interviewer: ja, Monte Carlo.. 

 

Lotte: Monte Carlo, og sådan nogle ting. Det bliver i hvert fald betegnet som en succes 

indtil videre. 

 

Interviewer: lige her til sidst, det skal jeg lige huske, DR panelet har i en fornemmelse 

af hvorvidt de unge og hvad de.. deltager de i.. 

 

Lotte: nej jeg ved slet ikke noget om DR panelet 

 

Interviewer: nej, fint nok. Ved du hvem vi skal spørge for at finde ud af det? 

 

Lotte: nej, men det kan jeg finde ud af til jer 

 

Interviewer: det kan vi se på bagefter 

 

Lotte: ja, men jeg kan godt få Louise til at give jer et navn. For jeg ved det slet ikke. 

 

Interviewer afrunder interviewet.  
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BILAG H – BRAINSTORMS FRA FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

 

Fokusgruppe- Nyflytterne 

 

Anne-Kirstine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie 
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Josefine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Therese 
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Fokusgruppe- Forskellig uddannelsesmæssig baggrund 

 

Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie 



Emil Theilgaard Glud                        Copenhagen Business School 
Frederikke Løkke Pedersen                                                    Kandidatafhandling 2015 

 275 

Cleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanna 
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Fokusgruppe-  Lidt af hvert 

 

Mette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse 
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Maya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malthe 
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Alexander 
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Fokusgruppe: Licenshaderne 1 

 

Daniel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neshan 
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Jakob 
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Fokusgruppe- Licenshaderne 2 

 

Thomas 

 

 

Kenn 
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Sebastian 

 

 

BILAG I – LOTTE BOAS BRAINSTORM 
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BILAG J - INTERVIEW GUIDE TIL INTERVIEW MED LOTTE BOAS, 

PROGRAM- OG LICENSCHEF, DANMARKS RADIO.  

 

Introduktion ”Hej og tak fordi du ville tage dig tid til dette interview. Først vil 

vi gerne spørge dig om dit fulde navn, alder, titel, hvor mange år 

du har arbejdet i DR og antal medarbejdere under dig.” 

 

Brainstorm Lotte Boas får nogle minutter til at skrive sine associationer til 

”licens og unge”. 

 

Diskussion af 

Brainstorm 

Resten af interviewet baseres på Lotte Boas associationer til 

”licens og unge”. Dermed er det hovedsagligt Lotte Boas der 

styrer hvilken retning interviewet tager. 

 

Yderligere 

spørgsmål 

Disse spørgsmål inddrages i løbet af interviewet hvis ikke Lotte 

Boas kommer ind på dem selv: 

 

 Hvad tror du er årsagerne til at nogle unge fravælger 

licensen? 

 En ting er tonen I samfundet blandt de ikke betalende, 

men tænker I nogensinde på tonen blandt dem, der 

betaler, men ikke har lyst til at betale mere?   

 Hvad er din holdning til alternative løsninger til 

licensen? 

 Tror du man ville kunne kommunikere om DR og Public 

service, uden at gøre brug af  ordet licens? 

 Hvilke initiativer har i igangsat for at få flere unge til at 

betale licens? 

 Deltager de unge i DR panelet? 

 

Afrunding ”Så har vi ikke flere spørgsmål. Mange tak for interviewet” 
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BILAG K- INTERVIEWGUIDE TIL FOKUSGRUPPEINTERVIEWS 

 

Introduktion ”Hej og velkommen. Vi er i gang med at skrive speciale om DR licens, og 

vil i den forbindelse finde ud af, hvad unges holdning til licens er.   

 

I en fokusgruppe er det meningen, at i skal styre diskussionen. Det skal 

altså være en diskussion mellem jer, og i må derfor meget gerne 

kommentere på hinandens udtalelser. I må meget gerne nævne jeres navne, 

hver gang i taler. Årsagen er, at vi skal skrive interviewet ned, og så bliver 

det lettere at finde ud af, hvem der siger hvad. 

 

I får udleveret et papir, hvor der står licens i midten, og så vil vi gerne have 

jer til at skrive de associationer, i får til licens ned.  Men før det, starter vi 

med en hurtig introduktion, hvor i gerne må fortælle hvad i hedder, hvor 

gamle i er, jeres uddannelsesmæssige baggrund og om i betaler licens.” 

Brainstorm Alle deltagere får nogle minutter til at skrive deres associationer til ordet 

’licens’ ned. 

Diskussion af 

brainstorm 

Resten af interviewet baseres på informanternes associationer til licens. 

Dermed er det informanterne der styrer hvilken retning interviewet tager. 

Yderligere 

spørgsmål 

Disse spørgsmål inddrages under fokusgruppeinterviewet hvis ikke 

informanterne selv bringer dem op: 

 

 Hvor meget bruger I DR’s services og hvilke services bruger i?  

 Har sagerne om fyringen af DR underholdningsorkestret, 

budgetoverskridelserne i MGP og serien 1864 påvirket jeres syn på 

DR og dermed lysten til at betale licens? 

 Føler i, at der er en form for pres fra venner, kæreste eller familie 

for at betale licens eller for ikke at betale licens?  

Kampagne 

vises: ”Licens 

er noget, vi 

giver til 

hinanden” 

”Nu viser vi jer en kampagnefilm fra DR, og så må i gerne fortælle, hvad i 

tænker.” 

 

Herefter vises DRs kampagnefilm ”Licens er noget, vi giver til hinanden”  

 

 Hvad tænker i om denne reklame? Hvilket budskab synes i, det 

virker som om, at DR prøver at kommunikere? 

Yderligere 

spørgsmål 

Hvis ikke informanterne selv kommer ind på det, inddrages dette 

spørgsmål i slutningen af fokusgruppeinterviewet: 

 

 Hvis jeg siger at licensen har noget med fællesskab at gøre, hvad 

tænker i så? Hvad menes der med det?” 

 

Afrunding ”Så er vi færdige. Mange tak for jeres deltagelse.” 
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