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SUMMARY	

The	aim	of	this	thesis	is	to	investigate	the	position	of	DR,	the	Danish	Broadcasting	Corpora-

tion,	on	the	national	and	international	television	market,	and	DRs	ability	to	actively	seek	out	

international	success.	DR	is	renowned	for	producing	highly	professional	television	series,	

which	have	made	a	name	for	themselves	in	among	others	the	United	Kingdom,	mainly	under	

the	umbrella	term	‘Nordic	noir’;	but	due	to	its	public	service	obligations,	DR	is	prohibited	

from	employing	an	international	hit	strategy,	which	leaves	its	international	success	to	chance.	

By	looking	into	the	production	and	market	structures	affiliated	with	media	and	

television	in	particular,	the	thesis	argues	that	an	international	hit	strategy	is	an	obvious	rem-

edy	to	some	of	the	‘ills’	brought	on	by	digitalisation	to	the	media	industry,	which	affect	both	

public	service	and	commercial	agents	alike.	However,	the	traditional	way	of	‘serving’	a	na-

tion’s	public	conflicts	with	a	pre-emptive	international	product	and/or	sales	strategy,	why	DR	

–	in	lieu	of	the	Danish	government	and	its	cultural	policies	–	would	have	to	re-interpret	its	

way	of	doing	so.	A	possible	solution	is	to	be	found	in	the	international	need	for	cultural	reflex-

ivity,	particularly	called	for	by	the	EU	as	a	means	to	strengthen	the	relationship	between	its	

member	states.	By	incorporating	cultural	reflexivity	into	its	television	productions	DR	would	

effectively	be	serving	both	the	national	and	the	international	community,	which	leaves	room	

for	a	hit	strategy	aimed	at	both.		
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INDLEDNING	

Denne	opgave	tager	afsæt	i	dansk	tv-fiktions	internationale	succes.	En	succes	som	er	særligt	

fremtrædende	i	Storbritannien,	hvor	skandinaviske	tv-serier,	film	og	litteratur	nyder	stor	

opmærksomhed.	Skandinavien	er	især	kendt	for	sine	kriminalhistorier,	eksempelvis	Millenni-

um-trilogien,	Forbrydelsen,	Wallander	og	Bron|Broen,	hvilket	har	dannet	grundlag	for	samle-

betegnelsen	’Nordic	noir’	eller	’Scandi	noir’	–	men	denne	succes	har	også	smittet	af	på	andre	

narrative	genrer	såsom	drama,	som	qua	sin	skandinaviske	’eksotisme’	kan	ride	med	på	sam-

me	bølge	(Jensen	&	Waade,	2013;	Bondebjerg	&	Redvall,	2015).	
Skandinaviens	succes	på	mediemarkedet	(som	omfatter	tv-,	film-,	litteraturmar-

kedet,	etc.)	skal	ses	i	lyset	af	en	generel	tendens.	Det	globale	mediemarked	har	været	under	

heftig	udvikling	de	seneste	årtier.	En	udvikling	af	teknologiske,	politiske,	økonomiske	og	kul-

turelle	dimensioner,	som	har	ændret	måden,	hvorpå	medieprodukter	konsumeres	og	produ-

ceres	samt	forholdet	imellem	forbruger	og	producent:	

[A]udiences	and	industry	both	seem	to	be	gaining	–	and	losing	–	power,	media	control	

seems	to	be	concentrating	and	dispersing	in	the	same	transitional	moment	(Jenkins	&	

Deuze,	2008:	7).	

Det	er	blandt	andet	blevet	billigere	at	producere	og	distribuere	medieindhold,	hvilket	har	

skabt	en	overflod	af	medieprodukter,	som	forbrugerne	–	især	via	Internettet	–	mere	eller	

mindre	frit	kan	vælge	imellem.	Denne	valgfrihed	opererer	i	mange	tilfælde	på	tværs	af	tid	og	

rum,	hvilket	påvirker	grænserne	imellem	tidligere	nationale	mediemarkeder	(Doyle,	2013:	

22-25).	I	takt	med	at	forbrugernes	forbrugsmønstre	således	globaliseres	og	deres	private	kon-

trol	vokser,	forsøger	mediebrancherne	ihærdigt	at	følge	med:	

Everything	seems	up	for	grabs	with	power,	wealth,	knowledge,	and	influence	redispersed	

with	each	shift	in	the	media	landscape.	Some	of	this	flux	originates	from	the	efforts	of	the	

global	media	industries	to	secure	–	or	rather,	win	back	–	their	historic	control	over	the	

production	and	circulation	of	culture	[...]	(ibid.).	

Danmarks	Radio	er	en	af	de	største	danske	producenter	af	tv-fiktion	og	har	haft	

stor	succes	med	blandt	andet	Forbrydelsen,	Borgen	og	Arvingerne	i	Storbritannien.	Alle	tre	er	

solgt	til	veletablerede	britiske	tv-kanaler,	i	disse	tilfælde	BBC	og	Sky.	Nyeste	skud	på	stam-
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men,	Bedrag,	har	ligeledes	haft	premiere	på	BBC	4	i	marts	2016,	mindre	end	en	måned	efter	at	

første	sæson	afrundedes	i	Danmark.	DR	er	Danmarks	største	public	service-udbyder	og	er	

hundred	procent	statsjet	samt	licensfinansieret	(KUM,	2016g).	Som	public	service-institution	

er	DR	underlagt	visse	forpligtelser	overfor	sit	danske	publikum	–	kort	sagt	er	DR	”[…]	sat	i	

verden	for	at	skabe	og	formidle	kultur	og	journalistik	til	hele	befolkningen”	(DR,	2015a:	Ind-

ledning)	og	er	uafhængig	af	politiske	og	kommercielle	interesser.	DR’s	rolle	er	at	tjene	det	

danske	samfund,	hvilket	begrænser	dens	mulighed	for	at	direkte	spekulere	i	en	international	

produkt-/salgsstrategi;	men	selvom	international	distribution	og	succes	ikke	umiddelbart	

prioriteres,	må	det	alligevel	antages	at	have	betydning	for	DR	som	producent	–	og	man	kan	

argumentere	for,	at	det	faktisk	tjener	samfundet	på	anden	vis.		

Public	service-konceptet	er	fra	en	tid,	hvor	DR	havde	monopol	på	det	danske	

mediemarked,	men	det	er	efterhånden	længe	siden,	og	i	dag	debatterer	offentligheden	jævn-

ligt	DRs	økonomiske	og	kulturpolitiske	grundlag.	Et	nyligt	eksempel	herpå	var	i	august	måned	

2016,	hvor	Dansk	Folkeparti	skrev	en	meget	omtalt	kronik	i	Berlingske.	DF	kritiserer	her	DR	

for	at	skævvride	det	danske	mediemarked	både	konkurrencemæssigt	og	geografisk	og	for	at	

negligere	sit	public	service-fokus	på	oplysning	og	kvalitet.	DF	foreslår	at	skære	DRs	offentlige	

budget	med	25%	for	at	derved	skabe	”[…]	en	mere	økonomisk	ansvarlig	udgave	af	DR,	hvor	

der	skæres	ind	til	kernen	i	public	service-forpligtelsen”	(Skaarup	et	al.,	2016).	

DR	er	på	sin	vis	både	hævet	over	og	samtidigt	underlagt	mediemarkedets	til-

stand,	hvilket	ses	i	Kulturministeriet	officielle	kontrol	med	DR.1	Medieaftalen	2015-18	tilsiger,	

at:	

DR	skal	fortsat	udgøre	en	stærk	modvægt	til	udenlandske	medieudbydere	og	kommerciel-

le	aktører.	Men	DR	skal	ikke	konkurrere	med	private	aktører,	hvor	det	ikke	tjener	et	public	

service	formål	(KUM,	2014:	2).	

DRs	rolle	reguleres	således	i	forhold	til	markedets	vekslende	situation	og	øvrige	aktørers	ad-

færd.	På	baggrund	af	markedets	(og	samfundets)	stigende	globalisering	vil	jeg	derfor	stille	

følgende	spørgsmål	–	som	i	forlængelse	heraf	udgør	min	opgaves	problemformulering:	

																																																								
1	Jf.	DRs	public	service-kontrakt	med	Kulturministeren,	som	indgås	på	baggrund	af	Medieaftalen,	der	erstattes	
cirka	hvert	fjerde	år.		
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Kan	DR	tillade	sig	at	være	mere	proaktiv	i	forhold	til	sin	internationale	succes,	og	(her-

under)	kan	en	international	produkt-/salgsstrategi	tjene	et	dansk	public	service-

formål?		

Jeg	søger	at	besvare	denne	problemformulering	ved	at	belyse	og	diskutere	DRs	muligheder	

for	at	leve	op	til	sin	public	service-forpligtelse	som	moderne	medieinstitution	med	hensyn	til	

sin	rolle	som	tv-producent	og	–distributør	(fremfor	radio).	For	at	forstå	DRs	handlerum	og	

strategiske	position	vil	jeg	undersøge	nutidig	medie-/tv-produktion	fra	et	markedsperspektiv,	

og	dernæst	public	service-konceptet	som	en	kulturpolitisk	ramme	herom	med	særligt	fokus	

på	DRs	internationale	aktiviteter,	som	her	vedrører	salg	af	tv-fiktion.	

I	forhold	til	opgavens	struktur	startes	med	førstnævnte	punkt,	der	samtidigt	ud-

gør	opgavens	hovedpart.	Opgavens	forskellige	afsnit	søger	at	afdække	–	i	nævnte	rækkefølge	–	

mediemarkedets	tilstand	set	fra	et	medieøkonomisk	mikro-	og	makroperspektiv,	det	vil	sige	

fra	virksomheds-/institutionsniveau,	hvor	fokus	er	at	producere,	pakke	og	distribuere	medie-

produkter	og	dernæst	de	globale	kræfter,	som	påvirker	denne	proces	og	de	enkelte	aktørers	

handlerum.	Der	vil	løbende	blive	refereret	til	DR,	men	der	vil	her	blive	anlagt	et	mere	generelt	

fremfor	unikt	perspektiv	på	mediemarkedet.	Medieøkonomi	som	teoretisk	felt	defineres	såle-

des:		

Media	economics	seeks	to	combine	the	study	of	economics	with	the	study	of	media.	It	is	

concerned	with	the	changing	economic	forces	that	direct	and	constrain	the	choices	of	

managers,	practitioners	and	other	decision-makers	across	the	media	(Doyle,	2013:	2).	

I	disse	to	afsnit	føres	især	reference	til	medieøkonom	Gillian	Doyle,	der	netop	citeredes.	Efter	

en	delkonklusion	på	Afsnit	1	og	2	teoretiseres	global	mediesucces	og	-distribution	ud	fra	en	

kultur-	og	medieteoretisk	vinkel.	Dette	giver	en	bedre	forståelse	af	og	hjælper	til	at	karakteri-

sere	dansk/skandinavisk	tv-succes	i	blandt	andet	Storbritannien,	først	og	fremmest	med	fo-

kus	på	dens	etablering	og	omfang.	Denne	redegørelse	understøttes	af	et	kort	interview	med	

international	salgsagent	Helene	Aurø	fra	DR	Sales	om	DRs	oplevelse	heraf.	Efterfølgende	kig-

ges	nærmere	på	DRs	og	de	skandinaviske	producenters	’opskrift	på	(international)	succes’	ek-

semplificeret	ved	Nordic	noir-tv.	Det	leder	mig	til	en	kort	diskussion	af,	hvorvidt	en	internati-

onal	produkt-/salgsstrategi	er	i	strid	med	DRs	public	service-opgave	–	og	herefter	følger	op-

gavens	konklusion.	
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I	forhold	til	opgavens	emne	og	brug	af	teori	skal	knyttes	en	kort	indledende	be-

mærkning	til	mediebegrebet.	Som	kort	nævnt	ovenfor	er	tv-markedet	omfattet	af	mediemar-

kedet,	og	tv-produkter	er	i	samme	henseende	medieprodukter.	Mine	teoretiske	forlæg	(og	

dermed	jeg)	fokuserer	generelt	på	medier	fremfor	tv,	fordi	de	netop	udgør	en	samlet	pro-

duktkategori;2	men	jeg	vil	undervejs	i	opgaven	give	særlig	opmærksomhed	til	tv-produkter,	

tv-markedet	og	tv-fiktion	i	form	af	eksempler	og	ligeledes	fremhæve	deres	partikulære	for-

hold,	når	det	er	relevant.		

AFSNIT	1	
MEDIE-	OG	TV-MARKEDETS	TILSTAND	FRA	MIKROPERSPEKTIV	

DR	som	økonomisk	aktør	
Opgavens	medieøkonomiske	undersøgelse,	som	fremlægges	i	Afsnit	1	og	2,	skal	primært	bi-

drage	til	at	forstå	DRs	handlerum	på	medie-/tv-markedet	og	til	at	diskutere	markedets	aktuel-

le	betydning	for	DRs	strategiske	position,	som	er	knyttet	til	dens	public	service-forpligtelse.	I	

forhold	til	at	anlægge	et	økonomisk	syn	på	DR	–	som	per	definition	ikke	er	profitstyret,	men	

deltager	på	lige	(eller	ulige)	fod	i	det	frie	marked	–	antages	følgende:	

[E]conomic	actors	(firms	and	households)	make	their	decisions	in	a	’rational’	manner	and	

in	pursuit	of	what	are	assumed	to	be	their	own	individual	goals	(of,	respectively,	profit	and	

utility	maximization)	[...]	(Doyle,	2013:	6).	

DRs	målsætning	er	at	tjene	den	danske	befolkning	og	ikke	at	tjene	penge,	men	måden	hvorpå,	

det	traditionelt	opgøres	indenfor	medier,	er	to	sider	af	samme	sag	(hvilket	jeg	vender	tilbage	

til	i	slutningen	af	Afsnit	1).	Succesraten	i	begge	tilfælde	er	forbundet	med	publikumstal,	og	

derfor	opfører	de	fleste	public	service-udbydere	sig	meget	lig	kommercielle	aktører,	i.e.	øko-

nomisk	rationelt.	Økonomisk	rationalitet	hænger	principielt	set	ikke	sammen	med	profit,	men	

med	en	aktørs	egeninteresse,	jf.	’the	rational	pursuit	of	self-interest’:	

																																																								
2	Dette	argument	understøttes	og	uddybes	i	Afsnit	1.	
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[W]hen	economists	talk	of	self-interest,	they	are	referring	not	just	to	satisfaction	of	mate-

rial	wants,	but	to	a	broader	idea	of	“preferences”	that	can	easily	encompass,	among	other	

things,	the	welfare	of	others	(The	Economist,	1998).	

I	den	følgende	undersøgelse,	der	antager	et	generelt	perspektiv,	skelnes	derfor	kun	momen-

tært	imellem	de	to	aktørtyper.	Jeg	fokuserer	dog	primært	på	aktøren	som	værende	kommer-

ciel,	hvilket	afspejler	markedets	(umiddelbart)	frie	vilkår	bedst	og	dermed	de	omstændighe-

der,	som	DRs	virke	reguleres	i	forhold	til.	

I	undersøgelsens	mikroperspektiv	fremlægges	de	generelle	forretningsforhold,	

som	vedrører	medieproduktion	og	-distribution	på	virksomheds/-institutionsplan,	og	derfor	

har	betydning	eller	danner	basis	for	de	fleste	medieproducenters	valg	af	strategi.	Begrebet	

’producent’	fungerer	i	denne	sammenhæng	repræsentativt	og	dækker	både	over	sin	betyd-

ning	som	profession,	som	virksomhed/institution	samt	hele	det	professionelle	team,	der	

eventuelt	står	bag	en	produktion.	

Fra	medieproducent	til	medieforbruger	(B2C)	
Medieprodukter	har	det	tilfælles,	at	de	er	en	type	kommunikationsgenstande,	som	kommuni-

kerer	en	indholdsside	imellem	mennesker	–	eventuelt	på	tværs	af	tid	og	rum	afhængigt	af	tek-

nik	(McLuhan,	1969);	og	trods	forskellige	måder	at	gøre	det	på	deler	de	således	kerne	–	i.e.	

’the	central	product	offered’	(Hooley	et	al.,	2008:	309)	–	og	eventuelt	formål.	Denne	opgave	

fokuserer	først	og	fremmest	på	’business	to	consumer’-relationen	(B2C),	hvor	formålet	er	at	

producere	og	sælge	et	forbrugerprodukt;	men	på	grund	af	mediemarkedets	kompleksitet	(så-

som	producentens	eventuelle	public	service-forpligtelse)	vil	alternative	formål	og	interesser,	

som	påvirker	producentens	individuelle	forretningsvalg,	ligeledes	blive	berørt.	

På	baggrund	af	B2C-relationen	forekommer	det	hensigtsmæssigt	at	anskue	pro-

fessionel	medieforretning	ud	fra	den	såkaldte	forsyningskæde	(oversat	fra	’the	vertical	supply	

chain’).	Doyle	skriver,	at:	

[T]he	core	defining	activity	of	any	media	firm	is	its	involvement	in	supplying	media	con-

tent.	The	general	aim	is	to	make	intellectual	property,	package	it	and	maximize	revenues	

by	selling	it	as	many	times	as	is	feasible	to	the	widest	possible	audience	and	at	the	highest	

possible	price.	To	that	extent,	the	vertical	supply	chain	provides	a	useful	analytical	

framework	(2013:	21).	
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Rent	praktisk	er	medieproduktion	og	-distribution	en	del	mere	kompliceret.	Blandt	andet	for-

di	mange	medieproducenter	hverken	pakker,	distribuerer	eller	sælger	deres	egne	produkter,	

men	overlader	disse	trin	til	diverse	partnere,	som	har	særlig	ekspertise	heri	og/eller	adgang	

til	relevante	distributionskanaler	–	og	eventuelt	egne	interesser,	som	de	samtidigt	varetager.	

Eftersom	mit	endelige	analyseobjekt	DR	imidlertid	råder	over	hele	forretningsprocessen	fra	

start	til	slut	(i	sin	relation	til	den	danske	befolkning),	vil	jeg	for	enkelthedens	skyld	anskue	

denne	som	én	sammenhængende	kæde	og	producenten	som	enerådende	beslutningstager	

undervejs.	

Herudover	har	den	såkaldte	digitalisering	(som	redegøres	for	undervejs	i	Afsnit	1	

og	2)	haft	stor	praktisk	betydning	for	forsyningskædens	reelle	trin	og	struktur	–	og	Doyle	be-

mærker	selv,	at	hendes	version	skal	anskues	som	en	simplificering	af	’the	vertical	supply	

chain	for	media’	(ibid.:	20).	Ikke	desto	mindre	udgør	den	(som	hun	ligeledes	bemærker	det)	

en	nyttig	forståelsesramme	for	medieforretning,	og	derfor	struktureres	nærværende	redegø-

relse	i	henhold	til	dens	primære	led,	i.e.	produktion	à	pakning	à	distribution	(herunder	

salg).	

1.	Produktionsfasen	
Den	såkaldte	kerne,	som	alle	medieprodukter	har,	er	deres	indholdsside.	Modsat	andre	gæng-

se	produkter	(såsom	transportmidler,	tøj,	madvarer,	etc.)	er	de	i	bund	og	grund	immaterielle	

genstande	bestående	af	information,	idéer	og/eller	kunstnerisk	udfoldelse	(Doyle,	2013:	14;	

Picard,	2005).	En	nyttig	samlebetegnelse	herfor	er	’intellectual	property’	(som	nævnt	i	oven-

stående	citat),	der	både	reflekterer	betydningen	af	’human	resources’	i	forhold	til	det	kreative	

arbejde,	som	et	medieprodukt	konstituerer,	samt	forestillingen	om	produktejerskab	inklusiv	

rettigheder.	Når	der	er	tale	om	rettigheder,	er	spørgsmålet,	hvorvidt	disse	overholdes	eller	ej,	

og	hvor	specifikke	eller	almene	de	er.	Deres	betydning	for	produktet	tydeliggøres	i	næste	og	

sidste	led	af	forsyningskæden	med	hensyn	til	dets	anvendelse	og	salgsværdi.	

Selve	vejen	fra	kerne	til	færdigt	produkt	har	afgørende	betydning	for	den	måde,	

medieprodukter	differentierer	sig	fra	hinanden	på.	Efter	at	et	produkt	er	intellektualise-

ret/når	dets	indholdsside	er	færdigtænkt,	skal	denne	indholdsside	realiseres	for	at	kunne	an-

vendes.	Heri	ligger	et	utal	af	muligheder,	som	kan	anskues	fra	umiddelbart	to	vinkler.	Rent	

praktisk	afhænger	selve	realiseringsprocessen	af	det	medie,	som	producenten	benytter,	og	in-

volverer	selvfølgelig	relativt	forskellige	arbejdstrin	i	forhold	hertil	–	i.e.	tv	kontra	littera-
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tur/musik/radio/etc.	og	vice	versa;	men	derudover	kan	man	teoretisk	skelne	imellem	to	for-

løb.	Ifølge	Picard	(2005)	produceres	medieprodukter	som	udgangspunkt	via	en	’single	creati-

on	process’	eller	via	en	’continuous	creation	process’.	Forskellen	herpå	er	relateret	til	et	pro-

dukts	omfang,	som	kan	være	enkeltstående	eller	serielt.	Grunden	til	at	skelne	imellem	de	to	

skyldes	den	forbrugerlogik,	som	hver	type	fordrer,	hvilket	i	et	B2C-perspektiv	udgør	den	pro-

cessuelle	drivkraft.	

For	en	’single	creation	process’	er	målet	at	lokke	forbrugerne	til	at	gøre	et	en-

gangskøb.	Fokus	er	her	på	et	produkts	indholdsmæssige	unikhed,	det	vil	sige,	hvordan	det	skil-

ler	sig	ud	blandt	lignende	produkter	på	markedet	og	repræsenterer	et	værdifuldt	køb	i	sig	

selv.	Producenten	bruger	gerne	betydelig	energi	og	ressourcer	på	at	sikre	dette	undervejs	og	

siden	overbevise	forbrugerne	om.	Den	samlede	arbejdsproces	fremstår	i	denne	sammenhæng	

primært	projektorienteret.	Nærliggende	eksempler	herpå	er	bøger,	spille-	og	dokumentarfilm,	

videospil	og	musikudgivelser.	

Hvad	angår	en	’continuous	creation	process’	er	målet	derimod	at	lokke	forbru-

gerne	tilbage	gang	på	gang.	Fokus	er	her	på	at	udvikle	og	variere	et	produkts	indhold	indenfor	

et	givent	koncept,	som	forbrugerne	har	lyst	til	at	være	loyale	overfor.	Arbejdsprocessen	frem-

står	procesorienteret,	og	producentens	energi	og	ressourcer	er	rettet	mod	at	’standardisere’	

en	produktserie,	hvis	værdi	vurderes	samlet.	Picard	skriver	herom,	at:		

[C]ontinuous	creation	media	products	are	concept	driven	products	that	involve	on-going	

creation	of	changing	content	provided	within	a	package	that	exhibits	continuity.	[...]	The	

core	competence	of	firms	producing	continuous	creation	products	is	not	content	creation	

per	se	[as	for	firms	producing	single	creation	products]	but	the	selection,	processing	and	

packaging	of	content	(ibid.:	62).		

Tv-serier	er	et	oplagt	eksempel	herpå,	både	fiktive	og	faktuelle,	men	samme	gælder	for	ek-

sempelvis	udsendelser	og	artikler	produceret	til	fortløbende	sektioner	i	tidsskrifter	og	radio.	

Uanset	forbrugerlogik	er	det	som	oftest	producentens	mål	at	producere	en	suc-

ces,	men	producentens	evne	til	at	gennemskue,	hvad	det	kræver,	er	relativt	lav.	Ifølge	Caves	

(2003)	er	det	næsten	umuligt	at	forudsige,	hvad	forbrugerne	i	denne	sammenhæng	vil	synes	

om,	hvorfor	han	refererer	hertil	som	’nobody	knows’	–	og	hér	i	øvrigt	påpeger	producentens	

(eventuelle)	forsøg	på	at	skærpe	denne	omstændighed:	

Nobody	knows	refers	to	the	fundamental	uncertainty	that	faces	the	producer	of	a	creative	

good.	[...]	Producers	make	many	decisions	that	affect	the	expected	quality	and	appeal	of	
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the	product,	yet	their	ability	to	predict	its	audience's	perception	of	quality	is	minimal.	

Producers	know	a	lot	about	what	has	succeeded	in	the	past,	and	they	constantly	try	to	ext-

rapolate	this	knowledge	to	the	project	at	hand,	but	these	efforts	achieve	minimal	predicti-

ve	value	(ibid.:	74).	

Producentens	forsøg	på	at	rationalisere	forbrugernes	smagspræferencer	knyttes	især	til	det	

kreative	indhold	og/eller	koncept,	som	et	produkt	repræsenterer.3	Picard	refererer	hertil	som	

hitstrategier	–	med	særlig	reference	til	producenter,	der	fremstiller	’single	creation	products’	

–	hvilket	involverer	brug	af	succesrig	arbejdskraft	såsom	kendte	og	talentfulde	forfattere,	in-

struktører	og	artister.	Serielle	værker	kan	nyde	godt	af	samme,	men	den	primære	hitstrategi	

forbindes	her	til	et	værks	fortælleformat.	Her	søger	producenten	at	lokke	forbrugerne	retur	

igen	og	igen	ved	at	kultivere	et	behov	herfor	gennem	diverse	kunstgreb,	særligt	narrative	(Is-

bouts	et	al.:	2013).	Dette	relaterer	til	medieprodukters	rolle	som	kommunikationsgenstande	

og	forbrugsøjeblikket	som	en	slags	kommunikationsakt.	Denne	akt	beror	på	et	mere	eller	

mindre	interaktivt	forhold	imellem	(minimum)	to	parter,	i	dette	tilfælde	producent	og	forbru-

ger,	som	kan	melde	pas	undervejs	hvis	en	’samtale’	keder	eller	støder	dem	–	eller	omvendt,	

hvis	interesse	herfor,	fortsætte	denne.	Med	hensyn	til	serielle	medieprodukter,	der	systema-

tisk	afbrydes,	søger	producenten	generelt	(som	den,	der	traditionelt	fører	ordet)	at	både	

overholde	de	opstillede	samtalekonventioner	(dikteret	af	pågældende	medie	og	koncept,	her-

under	samtalens	tema,	form	og	struktur)	samt	udnytte	forbrugernes	naturlige	behov	for	at	

samarbejde,	det	vil	sige	forstå,	fortolke	og	følge	en	samtale	til	dørs.4	Det	lader	sig	for	eksempel	

gøre	ved	at	udelade	interessant	indhold	fra	gang	til	gang,	som	forbrugerne	tragter,	i.e.	ved	at	

anvende	’cliffhangers’	(Isbouts	et	al.:	2013;	Yule,	2010;	Olson,	1999).	Sådanne	greb	benyttes	

mere	eller	mindre	overlagt	i	både	fiktive	og	faktuelle	værker,	hvor	hensigten	er	at	vække	for-

brugernes	lyst	til	at	fortsætte	samtalen/vide	mere	og	således	til	at	vende	retur.	

Hitstrategier	er	knyttet	til	forbrugernes	forhold	til	allerede	etablerede	standar-

der	og	symboler	i	form	af	specifikke	personer,	miljøer,	narrative	stilarter	og	lignende,	så	man	

ikke	skal	starte	fra	bunden	med	hvert	produkt.	At	starte	fra	bunden	med	et	produkt	involve-

																																																								
3	Med	hensyn	til	medie-	og	(især)	kunstprodukter	anskues	vores	individuelle	smagspræferencer	generelt	som	ir-
rationelle.	De	er	ifølge	Kant	(1790)	underlagt	vores	æstetiske	dømmekraft,	som	i	hans	optik	har	transcendentale	
aner.	Senere	teoretikere,	bl.a.	Bourdieu	(1984),	har	dog	argumenteret	for,	at	disse	præferencer	hænger	sammen	
med	vores	individuelle	socioøkonomiske	situation	(Cheetham,	2014).	
4	I	henhold	til	’the	co-operative	principle’	som	begge	parter	forventes	at	overholde	i	en	samtale,	i.e.:	“Make	your	
conversational	contribution	such	as	is	required,	at	the	stage	at	which	it	occurs,	by	the	accepted	purpose	or	direc-
tion	of	the	talk	exchange	in	which	you	are	engaged”	(Grice,	1975:	45,	i	Yule,	2010:	147).		
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rer	en	betydeligt	større	forretningsmæssig	risiko	–	men	det	er	ikke	ensbetydende	med,	at	

producenten	aldrig	løber	denne	eller	så	småt	bevæger	sig	ind	på	ukendt	territorium.	Caves	

påpeger	i	øvrigt	producentens	(her	som	profession)	samarbejde	med	eventuelle	arti-

ster/instruktører/forfattere,	der	betragter	deres	professionelle	virke	som	’art	for	art’s	sake’	

og	ikke	forretning	(2003).	’Nobody	knows’	medfører	dog,	at	medieproduktion	er	en	overve-

jende	risikofyldt	forretning,	og	derfor	bruger	producenter	generelt	megen	energi	på	at	speku-

lere	i	økonomisk	sikkerhed	fremfor	blot	profit.	I	tilfælde	hvor	enkeltstående	eller	serielle	

værker	ikke	tjener	økonomiske	formål	men	politiske,	kulturelle	eller	kunstneriske,	er	produ-

centen	således	ofte	engageret	i	sideløbende	projekter,	som	en	slags	økonomisk	kompensation	

(Picard,	2005;	Doyle,	2013:	102-103).		

Grunden	til	at	risikospredning	og	-management	fylder	meget	i	mediebranchen	er,	

at	professionel	medieproduktion	er	en	relativt	omkostningstung	proces.	Forsyningskædens	

økonomiske	struktur	begrænser	generelt	hvor	dristig,	en	producent	tør	være,	når	kreative	be-

slutninger	skal	træffes.	Det	skyldes,	at	”producing	a	new	book,	music	recording	or	feature	film	

typically	involves	a	heavy	investment	of	sunk	costs	[…]”	(Doyle,	2013:	14)	–	altså	omkostnin-

ger,	der	afskrives	permanent	–	og	som	regel	før	pakke-	og	distributionsfasen	overhovedet	ind-

ledes.	Det	er	dyrt	at	producere	professionelt	medieindhold,	fordi	det	optimalt	set	beror	på	

’novelty	and	innovation’	(i.e.	en	bemærkelsesværdig	genanvendelse	af	allerede	etablerede	

standarder	og	symboler),	hvilket	kræver	en	høj	investering	i	’human	resources’	og	således	ar-

bejdskraft	og	-løn.	Det	tager	kort	sagt	tid	at	opbygge	’intellectual	property’	–	tid	der	eventuelt	

involverer	relativt	ressourcekrævende	arbejdsgange	undervejs	såsom	rejser	og	adgang	til	kil-

demateriale.	Derefter	følger	omkostninger	med	selve	den	praktiske	produktionsfase,	som	kan	

være	mere	eller	mindre	udstyrstung.	Især	de	audiovisuelle	medier	(i.e.	tv	og	film)	kræver	en	

del	specialudstyr	i	form	af	blandt	andet	kamera,	lys,	lyd	og	postfaciliteter	(i.e.	klipning,	visuel-

le	effekter,	lydmix,	etc.)	samt	mennesker,	som	kan	betjene	disse,	og	det	audiovisuelle	arran-

gement	i	sig	selv	(Doyle,	2013:	100-101).5	Alt	sammen	omkostninger,	der	sættes	til,	for	at	

skabe	én	prototype	–	ét	stykke	færdigproduceret	’intellectual	property’.	

																																																								
5	’Arrangement’	dækker	her	over	alt	det,	der	foregår	på	en	scene	eller	foran	kameraet	i	form	af	skuespil,	kulisser,	
musik	og	lignende	–	eller	med	andre	ord,	de	indholdsdele	som	eksisterer	separat,	men	publikum	(efterfølgende)	
oplever	som	et	samlet	arrangement.	’Arrangement’	som	begreb	er	beslægtet	med	’regi’	og	’mise	en	scene’	(fra	
Gyldendals	Den	Store	Danske).	
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2.	Pakkefasen	
Når	produktionsfasen	er	omme,	begynder	pakkefasen,	der	i	denne	sammenhæng	refererer	til	

et	produkts	reproduktion	i	forskellige	varianter.6	Picard	skriver,	at	”[m]edia	can	be	differentia-

ted	as	operating	in	production	environments	primarily	affected	by	either	unit	cost	economics	

or	fixed	cost	economics”	(2005:	64).	Tryk	må	her	gives	til	’primarily’,	da	næsten	alle	mediety-

per	er	eller	har	været	influeret	af	begge.	’Unit	cost	economics’	vedrører	medieprodukter,	der	

reproduceres	med	fysisk	oplag,	hvilket	gør	det	muligt	for	forbrugerne	at	investere	i	hver	sit	

private	eksemplar.	Som	alternativ	findes	elektronisk	distribution,	hvor	forbrugerne	ikke	ejer	

men	køber	adgang	til	et	mere	eller	mindre	kollektivt	eksemplar	via	en	elektronisk	platform	

(for	eksempel	Internettet,	tv	eller	radio).	Uanset	hvor	mange	forbrugere,	der	foretager	et	så-

dant	køb,	har	det	ingen	eller	få	konsekvenser	for	pakkefasen.	Producenten	behøver	ikke	at	

producere	yderligere	købeklare	units	og	heller	ikke	håndtere	den	logistik,	det	kræver	–	de	

økonomiske	reproduktionsomkostninger	forbliver	i	denne	sammenhæng	’fixed’.7	Et	fysisk	op-

lag	kan	derimod	justeres	ud	fra	forbrugernes	efterspørgsel,	hvilket	gør	en	forskel	og	tilfører	

pakkefasens	økonomiske	regnestykke	en	betydelig	variabel.	

Elektronisk	distribution	forekommer	at	være	et	økonomisk	gode,	idet	producen-

ten	sparer	penge	på	fysisk	reproduktion	og	dens	logistik;	men	den	teknologiske	udvikling,	der	

i	dag	har	muliggjort	en	generel	omstilling	til	digital	distribution,	har	ligeledes	ændret	og	gene-

relt	styrket	forbrugernes	status	overfor	producenten.8	Digitaliseringen	(som	historisk	fase)	

refererer	kort	fortalt	til	”[…]	the	use	of	common	technologies	to	capture,	tag,	store,	manipula-

te,	package	and	deliver	digital	information	(including	all	types	of	media	content)	[…]”	(Doyle,	

2013:	25)	–	og	qua	den	demokratiske	udbredelse	heraf	har	både	medieproducent	og	-

forbruger	adgang	til	samme	teknologiske	’værktøjskasse’	(Jenkins	&	Deuze,	2008).	Teknologi-

er,	der	gør	det	billigere	både	at	producere,	pakke	og	distribuere	medieindhold,	men	samtidigt	

udfordrer	producentens	kontrol	over	B2C-relationen	(som	det	ligeledes	blev	bemærket	i	op-

gavens	indledning).	Årsagen	hertil	har	blandt	andet	at	gøre	med	de	mange	anvendelsespoten-

																																																								
6	Når	tale	om	medieprodukter	er	det	vigtigt	at	differentiere	imellem	original	og	kopi	i	forhold	til	den	arbejdsind-
sats,	som	førstnævnte	kræver	og	værdimæssigt	besidder	i	modsætning	til	sidstnævnte.	’Reproduktion’	som	be-
greb	har	en	lang	tradition	inden	for	kunst-	og	medieteori.	Det	knyttes	især	til	Walter	Benjamins	essay	The	Work	
of	Art	in	the	Age	of	Mechanical	Reproduction	fra	1936.	
7	Evtentuelle	udgifter	forbundet	med	produktionen	af	elektroniske	kopier	regnes	ikke	af	samme	betydelige	om-
fang	(Picard,	2005).	
8	’Digital	distribution’	er	en	type	elektronisk	distribution.	Det	er	en	måde	at	kode	det	elektroniske	signal	på.	Digi-
tal	distribution	har	mere	eller	mindre	erstattet	såkaldt	’analog	distribution’	på	tv-markedet.	Disse	og	andre	tek-
niske	begreber	uddybes	i	Afsnit	2.	
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tialer,	et	digitalt	medieprodukt	besidder	(jf.	forrige	citat),	som	derved	bliver	sværere	for	pro-

ducenten	selv	at	udøve	kontrol	over,	herunder	direkte	forhindre	samt	tjene	penge	på.	

For	at	forstå	dette	’forretningsproblem’	nærmere	skal	man	huske,	at	mediepro-

dukter	som	sagt	består	af	’intellectual	property'	og	i	bund	og	grund	er	immaterielle	genstande.	

Produktions-	og	pakkefasen	afgør	i	realiteten	deres	praktiske	anvendelighed.	Altså	er	et	pro-

dukt	afhængig	af	sit	medie	i	forhold	hertil	(i.e.	hvordan	tekst,	musik,	tv/film,	etc.,	hver	især	op-

leves)	og	yderligere	bundet	til	den	specifikke	indpakning	eller	platform,	det	udgives	i	eller	til	

(for	eksempel	bog,	CD	eller	tv).	Når	pakkefasen	digitaliseres	ophæves	imidlertid	mange	af	de	

begrænsninger,	som	en	fysisk	indpakning	eller	en	analog	(i.e.	ikke-digital)	platform	uundgåe-

ligt	sætter	for	et	produkt,	og	dermed	øges	dets	individuelle	anvendelsespotentiale.	En	rele-

vant	pointe	i	denne	sammenhæng	er,	at	’intellectual	property’	tilhører	produktkategorien	

’public	goods’,	i.e.	kollektive	varer:	

Public	goods	contrast	with	normal	or	private	goods	in	that	private	goods	(e.g.	a	loaf	of	

bread,	jar	of	honey	or	pint	of	Guiness)	will	get	used	up	as	they	are	consumed.	[…A]	loaf	of	

bread	can	only	be	sold	once.	But	when	an	idea	or	a	story	is	sold,	the	seller	still	possesses	it	

and	can	sell	it	over	and	over	again	(Doyle,	2013:	14).	

’Intellectual	property’	kan	med	andre	ord	ikke	slides	op	ligegyldigt	hvor	mange	forbrugere,	

det	sælges	til,	og	som	benytter	sig	heraf	–	men	det	kan	fysiske	indpakninger	til	gengæld.	Eller	

de	kan	tids-	og	stedfæstne	et	medieprodukt,	således	dets	kollektive	anvendelsespotentiale	be-

grænses.	Eksempler	herpå	er	en	skriftlig	artikel	trykt	på	papir,	musik	udgivet	på	vinyl,	en	film	

eller	tv-serie	købt	på	DVD.	Selvom	produktindholdet	ikke	kompromitteres	ved	brug,	er	der	

grænser	for	hvor	mange	personer,	der	kan	drage	nytte	heraf	på	samme	tid	og	sted,	plus	ind-

pakningens	fysiske	holdbarhed.	Det	samme	gælder	for	produkter,	der	udgives	elektronisk	til	

analoge	platforme.	Det	vil	sige	medieprodukter,	der	skal	opleves	elektronisk	–	såsom	radio	og	

tv	–	men	er	bundet	til	tid	og	sted	på	grund	af	den	analoge	platforms	teknologiske	begrænsnin-

ger.9	Elekroniske	produkter,	der	udgives	digitalt	til	digitale	platforme,	kan	derimod	være	kol-

lektivt	tilgængelige	uafhængigt	af	tid,	sted	og	slid;	og	i	øvrigt	rækker	de	forbrugerne	mulighe-

den	for	selv	at	’capture,	tag,	store,	manipulate,	package	and	deliver’	medieindhold	relativt	

nemt.	I	forhold	til	elektronisk	distribution	(analog	og	digital)	er	det	selvfølgelig	en	forudsæt-

ning	at	forbrugerne	ejer	eller	har	adgang	til	et	apparat,	hvor	de	kan	tilgå	den	elektroniske	

																																																								
9	Samme	princip	gælder	i	realiteten	elektroniske	produkter,	som	udgives	via	digitale	platforme	i	det	offentlige	
rum	–	altså	platforme,	som	forbrugerne	ikke	selv	betjener.	Som	for	eksempel	film,	man	vælger	at	se	i	biografen.		
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platform	fra/på;	og	det	kommer	i	høj	grad	an	på	dette	apparats	tekniske	anlæg,	hvordan	for-

brugerne	er	i	stand	til	at	anvende	det	enkelte	produkt.	

Med	hensyn	til	at	anvende	et	medieprodukt	på	anden	vis	end	producenten	forud-

sætter	–	hvilket	ofte	vil	sige	ulovligt	–	kræver	den	slags	selvfølgelig	visse	tekniske	evner.	Når	

produkter	udgives	digitalt,	er	de	tilhørende	rettigheder	til	pågældende	’intellectual	property’	

sammen	med	de	digitale	grænser,	som	producenten	sætter	i	henhold	hertil,	de	eneste	foran-

staltninger	som	kan	begrænse	dets	brug;	men	hvis	en	person	evner	det,	kan	sådanne	grænser	

næsten	altid	overskrides,	og	produktet	foreligger	da	frit	tilgængeligt	til	at	blive	både	brugt	og	

misbrugt.	Før	digitaliseringen	var	piratkopiering	eller	’copyright	infringement’	en	langt	mere	

omkostningsfuld	proces	for	kopisten,	men	den	barriere	er	drastisk	minimeret,	efter	at	private	

forbrugere	selv	har	fået	adgang	til	digital	teknologi	(Doyle,	2013:	127).	Uden	at	gå	længere	ind	

i	denne	problemstilling	skal	det	blot	bemærkes,	at	det	selvfølgelig	repræsenterer	en	udfor-

dring	for	producentens	kontrol	over	sine	indtjeningsmuligheder	i	distributionsfasen.		

3.	Distribution	
For	at	opsummere	er	pakkefasen	således	der,	hvor	producenten	beslutter	og	begrænser	eller	

fravælger	at	begrænse	sit	medieprodukts	brug,	og	dermed	implicit	påvirker	dets	værdi.	Et	

fravalg	eller	en	minimering	af	grænser	synes	den	naturlige	forlængelse,	når	medieprodukter	

digitaliseres,	hvilket	imidlertid	medfører	en	relativt	anderledes	indtjeningsstruktur,	end	da	

man	var	teknologisk	nødsaget	til	at	distribuere	sine	produkter	fysisk	og	analogt.	Kort	sagt	er	

man	generelt	gået	fra	at	primært	tjene	penge	på	at	kontrollere	og	løbende	udvide	sit	produkts	

tilgængelighed/udbredelse	i	retningen	af	at	forlade	sig	på	delvist	tab	af	kontrol	og	mere	eller	

mindre	maksimum	tilgængelighed/udbredelse	fra	start.	Den	praktiske	omstilling	hertil	har	

taget	og	tager	fortsat	tid	at	mestre,	så	producenten	kan	tjene	penge	herpå,	men	er	mulig.	

Som	et	middel	til	at	forstå	forsyningskædens	distributionsfase	hentes	hjælp	i	be-

greberne	’economies	of	scale’	og	’economies	of	scope’.	Det	kræver	som	sagt	en	høj	investering	

i	såkaldte	’sunk	costs’	at	producere	’intellectual	property’,	der	til	gengæld	er	billig	eller	ganske	

omkostningsfri	at	efterfølgende	kopiere.	Når	der	er	tale	om	’economies	of	scale’	antages	det	

principielt,	at	produktionsfasen	tilegnes	ét	originalværk,	hvoraf	al	profit	siden	afhænger.	Eller	

rettere,	originalværkets	omkostninger	fordeles	ud	på	det	antal	kopier,	som	sælges,	og	derved	

afgør	antal	solgte	kopier,	hvorvidt	originalværkets	produktionsfase	i	sidste	ende	forekommer	

rentabel:	
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If	average	production	costs	go	down	as	the	scale	of	consumption	of	the	firm’s	output	in-

creases,	then	economies	of	scale	and	higher	profits	will	be	enjoyed	(Doyle,	2013:	16).	

Hvad	angår	’economies	of	scope’,	søger	man	derimod	at	profitere	på	baggrund	af	flere	origi-

nalværker	baseret	på	samme	produktionsfase	eller	dele	heraf.	I	dette	tilfælde	er	både	antal	

solgte	kopier	samt	antal	originalværker	med	til	at	økonomisk	optimere	den	oprindelige	pro-

duktionsfase,	det	vil	sige	gøre	den	mere	’(sunk)	cost-effective’.	

Picard	fremhæver,	at	der	er	en	oplagt	men	ikke	entydig	sammenhæng	imellem	

’economies	of	scale’	og	’unit	cost	economics’	med	hensyn	til	fysisk	reproduktion	af	et	original-

værk	og	efterfølgende	fysisk	distribution	(2005:	64),	men	samme	logik	gør	sig	gældende	for	

elektroniske	kopier	af	medieprodukter.	Her	tæller	man	blot	antal	forbrugskøb	i	stedet	for	fy-

siske	units,	hvorfor	man	har	begreber	som	’seer-’,	’lytter-’	og	’læsertal’	(eller	det	mere	generi-

ske	’publikumstal’).	For	at	effektivt	udnytte	’economies	of	scale’	er	producenten	interesseret	i	

at	kontrollere	og	begrænse	sit	produkts	tilgængelighed,	således	flere	kopier	må	i	omløb	for	at	

mætte	forbrugernes	efterspørgsel.	Dette	involverer	tids-,	sted-	og	slidbegræsning	af	et	pro-

dukt	per	forbruger(gruppe)	–	som	tilmed	kan	finde	på	at	gøre	gentagende	køb	heraf,	hvis	per-

sonlige	behov	overstiger	den	individuelle	kopis	levetid.	Sådan	opførsel	ses	sjældent	med	hen-

syn	til	informationsorienterede	medieprodukter	(som	for	eksempel	’nyheder’),	men	gælder	

blandt	andet	kunstneriske	produkter,	der	ikke	’ældes’	i	samme	grad.	Især	tv-	og	filmprodu-

center	har	været	dygtige	til	at	udnytte	såkaldte	’windowing’	med	hensyn	til	distribution,	hvil-

ket	vil	sige,	at	de:		

[…]	set	about	maximizing	the	value	of	their	assets	by	not	only	selling	programmes	through	

as	many	avenues	or	windows	as	possible	but	also	in	a	pattern	or	order	that	yields	the	gre-

atest	return	(Doyle,	2013:	114).	

Et	’window’	refererer	i	denne	sammenhæng	til	forskellige	indpakningstyper	eller	platforme.	

Rent	praktisk	udfolder	’windowing’	sig	således	–	hér	i	forhold	til	filmmediet,	som	kan	demon-

strere	letgenkendelige	skel:	1)	biografdistribution,	2)	videodistribution,	3)	tv-distribution,	

herunder	henholdsvis	3a)	pay-tv	og	3b)	free-tv.	Det	vil	sige	tidsbegrænsede	distributionstrin,	

der	kan	gentages	i	forskellige	rettighedsbestemte	(ofte	geografiske)	territorier.	’Tv-

windowing’	baseres	som	regel	på	skridt	2)	til	3),	men	i	omvendt	rækkefølge.	Den	bagvedlig-

gende	idé	er	kort	sagt	at	nå	både	primære,	sekundære,	tertiære	og	kvartære	målgrupper	samt	

forbrugere,	der	optræder	på	tværs	heraf	(ibid.).	
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’Media	windowing’	er	en	traditionel	distributionstaktik,	som	stadig	benyttes,	

men	fordi	den	baseres	på	grænser,	kompliceres	metoden	af	digitaliseringens	’brud’	hermed.	

Den	digitale	teknologis	demokratisering	har	som	sagt	højnet	forbrugernes	status	overfor	pro-

ducenten,	hvilket	på	mange	måder	kommer	til	udtryk	ved	en	stigende	utålmodighed	overfor	

dennes	forretningsagenda	til	fordel	for	forbrugernes	egen:	

Consumers	are	now	demanding	the	right	to	participate	and	this	becomes	another	destabi-

lizing	force	that	threatens	consolidation,	standardization,	and	rationalization.	Whatever	

we	do	with	our	media	–	what	we	read,	watch,	listen	to,	participate	in,	create,	or	use	–	pu-

shes	well	beyond	what	is	predicted,	produced,	or	programmed	by	corporate	media	orga-

nizations	(Jenkins	&	Deuze,	2008:	9).	

I	tillæg	hertil	ses	en	stigende	konkurrence	på	mediemarkedet	i	form	af	flere	produkter	og	fle-

re	producenter	–	digitaliseringen	har	i	høj	grad	sænket	markedets	teknologiske	og	implicit	

økonomiske	’entry	barriers’	for	nye	konkurrenter	(Doyle,	2013:	23)	–	hvilket	alt	i	alt	gør	det	

sværere	for	den	enkelte	producent	at	effektivt	udnytte	’economies	of	scale’	per	produkt.	For-

brugerne	bevæger	sig	simpelthen	hurtigere	imellem	hver	oplevelse	eller	springer	flere	pro-

dukter	over	til	fordel	for	andre,	som	tjener	deres	personlige	agenda	bedre	–	og	derved	har	

producenten	sværere	ved	at	nå	sine	salgsmål.	

Som	et	svar	herpå	søger	mange	producenter	derfor	at	spekulere	mere	dybdegå-

ende	i	’economies	of	scope’.	Medieprodukter	er	nemme	at	udnytte	og	variere	på	grund	af	de-

res	fundamentale	immaterialitet.	De	kan	nemt	reformateres	intellektuelt	og	materielt	til	rela-

tivt	lav	pris	både	under	og	efter	endt	produktion.	Resultatet	heraf	er	flere	produkter,	der	af-

spejler	enten	ny	’intellectual	property’	eller	forskellige	udtryk	af	samme.	Producenten	kan	for	

eksempel	anvende	eller	sælge	allerede	færdig	tekst,	musik,	tv-/filmklip,	billeder,	etc.,	som	en	

slags	arkivmateriale	i	nye	sammenhænge,	der	repræsenterer	et	andet	budskab	–	eller	benytte	

flere	medier	til	at	sælge	samme	budskab	om	og	om	igen,	eller	selve	budskabet	som	en	’re-

make-option’	for	andre	producenter.	Et	oplagt	og	meget	aktuelt	eksempel	på	at	producenter	

spekulerer	i	’economies	of	scope’	er	nutidens	superhelte-’franchises’,	hvor	tegneserier	a	la	

Batman,	Spiderman	og	X-Men	adapteres	til	blandt	andet	film,	tv	og	computerspil	i	forskellige	

formater	og	udgives	sammen	med	et	væld	af	’merchandise’,	i.e.	samleobjekter,	tøj,	etc..	Her	

udnyttes	’intellectual	property’	til	fulde	i	et	utal	af	variationer	–	og	udover	at	skabe	besparel-

ser	i	forhold	til	’sunk	costs’	letter	det	producentens	markedsføringsopgave,	at	produktet	di-

stribueres	så	bredt.	
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I	et	forsøg	på	at	tiltrække	sig	forbrugernes	svindende	opmærksomhed	er	det	i	

stigende	grad	vigtigt	for	den	enkelte	producent	og	dens	produkt	at	være	tilstede	på	tværs	af	

medier	–	og	derfor	ses	en	generel	stigning	i	såkaldte	’cross-’	og	multiplatformdistribution.10	

Doyle	skriver	herom,	at:	

In	theory,	the	impetus	to	adopt	a	multi-platform	approach	towards	supplying	content	

seems	to	make	a	great	deal	of	economic	sense,	because	it	capitalizes	on	the	public	good	

characteristics	of	media	content	[...].	It	allows	fuller	and	more	thorough	exploitation	of	in-

tellectual	property	assets	across	additional	outlets	at	what	may	be	a	relatively	low	margi-

nal	cost	(2013:	30).	

’Cross-’	og	multiplatformdistribution	er	en	måde,	hvorpå	producenten	kan	imødegå	sine	for-

brugere	på	deres	vilkår.	Det	er	et	forsøg	på	at	være	til	stede,	hvor	relevante	målgrupper	er	–	

en	type	’windowing’,	som	lukrerer	på	mere	eller	mindre	maksimum	tilgængelig-

hed/udbredelse	i	et	håb	om	at	nå	dem	alle.	Producentens	mulighed	for	at	sprede	sig	i	sådan	

grad	hænger	sammen	med	de	lave	omkostninger,	der	kendetegner	digital	distribution,	hvilket	

Doyle	bemærker	i	ovenstående	citat	med	sin	reference	til	’marginal	costs’,	i.e.	”[…]	the	cost	of	

supplying	a	product	or	service	to	one	extra	consumer”	(Doyle,	2013:	16).	Der	er	selvfølgelig	

udgifter	forbundet	med	at	producere	forskellige	produktformater	til	især	multiplatformdi-

stribution,	men	fordi	digitale	produkter	(hvilket	de	fleste	medieprodukter	efterhånden	er)	er	

billige	at	pakke	og	distribuere,	sænkes	den	økonomiske	risiko	herved.	Et	faktum,	der	også	

hjælper	produkter,	der	ikke	egner	sig	til	eller	har	mulighed	for	at	udnytte	’economies	of	sco-

pe’.	’Digital	storage’	er	ekstremt	billig	sammenlignet	med	fysisk	lagerplads,	og	derfor	kan	pro-

ducenten	opbevare	sine	produkter	på	markedet	i	langt	længere	tid	end	før	og	løbende	akku-

mulere	mere	salg	heraf,	i.e.	høste	’economies	of	scale’.	Sådan	forretningstaktik	er	kendt	som	

’the	long	(re)tail’	(Doyle,	2013:	81).	Digital	distribution	er	altså	ikke	fatal	for	producentens	

forretning,	men	leder	dog	til	en	anderledes	og	ofte	mere	omfangsrig	indtjeningsstruktur	end	

fysisk	og	elektronisk	gør,	hvis	B2C-relationen	skal	have	god	chance	for	at	succesfuldt	lykkes.	

																																																								
10	’Cross-platform’	refererer	til	”[b]eing	able	to	produce	and	distribute	material	via	several	different	media	at	on-
ce”	–	hvor	‘multiplatform’	refererer	til	”[m]edia	content	designed	to	be	used	in	an	integrated	way	across	a	range	
of	media	platforms	(such	as	television	broadcasts,	podcasts,	and	online	videos),	exploiting	the	particu-
lar	affordances	of	each	medium”	(Chandler	et	al.,	2016,	kursiv	tilføjet).	’Cross-platform’-distribution	understøtter	
principielt	’economies	of	scale’,	hvor	multiplatformdistribution	understøtter	’economies	of	scope’.	
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Alternative	interesser:	Fra	medieproducent	til	’annoncør’	(B2B)	
Jeg	indledte	Afsnit	1	med	at	påpege,	at	de	fleste	public	service-institutioner	opfører	sig	meget	

lig	kommercielle	aktører,	da	begge	aktørtyper	måler	deres	succes	i	henhold	til	publikumstal.	

Dette	faktum	handler	om,	at	medieproducenters	relation	til	sine	forbrugere	er	todelt.	Medie-

markedet	er	med	Picards	ord	et	’dual	product	market’,	hvilket	vil	sige,	at	producenten	reelt	

producerer	to	adskilte	varer	på	basis	af	én	proces,	som	kan	sættes	til	salg	(eller	på	forhånd	er	

købt).	Disse	er	1)	færdigpakket	’intellectual	property’,	og	2)	forbrugerne	heraf	(Picard,	1989	i	

Doyle,	2013:	13).	Fordi	et	medie	netop	faciliterer	en	kommunikationsakt,	kan	en	producent	

sælge	sine	forbrugere	til	dem,	som	ønsker	at	kommunikere	med	disse	–	enten	via	kreativ	ind-

flydelse	eller	’product	placement’	(i.e.	indirekte)	eller	via	annoncer	(i.e.	direkte)	–	hvilket	ge-

nerelt	er	kommercielle	eller	politiske	interessenter.	Deres	økonomiske	investering	i	eller	støt-

te	af	et	produkt	udgør	ofte	en	betydelig	–	og	ifølge	Doyle:	’primary’	(2013:	13)	–	del	af	dets	fi-

nansiering;	og	derfor	kan	man	i	øvrigt	argumentere	for,	at	man	som	forbruger	altid	bør	vurde-

re	et	medieprodukts	budskab	i	henhold	til	dets	finansielle	bagmænd,	jf.	Chomsky	og	Hermans	

’propagandamodel’.11	Fra	producentens	perspektiv	dækker	en	målrettet	B2C-strategi	således	

ofte	over	en	samtidig	målrettet	’business-to-business’-strategi	(B2B),	som	den	er	forpligtet	til	

at	overholde	for	at	realisere	sit	produkt.	

Digitaliseringens	re-positionering	af	forbrugerne	har	haft	stor	effekt	på	B2B-

relationen.	Idet	at	forbrugernes	forbrugsmønstre	er	blevet	mere	individualiseret,	er	det	som	

udgangspunkt	blevet	sværere	for	producenten	at	sælge	et	samlet	og	tilpas	stort	forbruger-

segment	til	sine	’annoncører’	på	baggrund	af	én	platform.	Maksimum	tilgængelig-

hed/udbredelse	via	’cross-’	og	multiplatformdistribution	har	derfor	at	gøre	med	både	indtje-

ning	og	tilpas	annonceeksponering,	som	producenten	kan	sælge	(Doyle,	2013:	154-159).	Digi-

tal	distribution	muliggør	desuden	’digital	tracking’	af	den	enkelte	forbruger	og	dens	købead-

færd,	hvilket	producenten	kan	bruge	til	at	skræddersy	og	målrette	et	individuelt	annoncepro-

gram	efter	og	dermed	engagere	flere	annoncørtyper	på	én	gang	til	at	finansiere	sit	produkt	

(ibid.:	66-69).	

																																																								
11	I	deres	samfundskritiske	bog	Manufacturing	Consent:	The	Political	Economy	of	the	Mass	Media	argumenterer	
Chomsky	og	Herman	for,	at	”[t]he	mass	media	serve	as	a	system	for	communicating	messages	and	symbols	to	the	
general	populace.	It	is	their	function	to	amuse,	entertain,	and	inform,	and	to	inculcate	individuals	with	the	beli-
efs,	and	codes	of	behavior	that	will	integrate	them	into	the	institutional	structures	of	the	larger	society.	In	a	
world	of	concentrated	wealth	and	major	conflicts	of	class	interest,	to	fulfil	this	role	requires	systematic	propa-
ganda	(1988:	1,	kursiv	tilføjet).	
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Med	hensyn	til	’non-profit’-	og	public	service-institutioners	specifikke	brug	af	

publikumstal	skriver	Doyle,	at:	

Even	non-profit	seeking	media	organisations	are	concerned	with	audiences.	Public	service	

broadcasters,	for	example,	must	pay	close	attention	to	their	ratings	and	the	demographic	

profile	of	their	audience	because	the	audience	utility	or	satisfaction	they	can	demonstrate	

is	normally	central	to	negotiations	surrounding	what	level	of	funding,	whether	public	or	

otherwise,	is	made	available	to	them	(ibid.:	13).	

DR	bruger	sine	publikumstal	til	at	garantere	og	bevise,	at	den	lever	op	til	sin	kulturelle	for-

pligtelse	overfor	den	danske	befolkning,	hvilket	understøtter	dens	økonomiske	og	kulturpoli-

tiske	eksistensgrundlag	(eller	ej,	afhængigt	af	talenes	størrelse).	DR	fremhæver	selv	klart	og	

tydligt	sit	publikumsengagement	i	sin	virksomhedsstrategi	for	2015-18:	

Vi	vil	være	lige	så	relevante	for	brugerne	på	de	digitale	platforme	som	med	radio	og	tv.	

DRs	indhold	skal	være	et	attraktivt	tilbud	til	alle	danskere	ved	at	være	til	stede	der,	hvor	

det	er	relevant	for	den	enkelte	(2015:	Vision).	

Denne	vision	er	non-politisk	og	non-kommerciel,	men	DRs	mulighed	for	at	levere	et	tilfreds-

stillende	resultat	(i.e.	DRs	handlerum)	er	underlagt	de	samme	omstændigheder,	som	dens	

kommercielle	konkurrenters	er.	Begge	aktørtyper	skal	igennem/forholde	sig	til	den	samme	

basale	forsyningskæde	for	at	nå	deres	respektive	tal,	således	de	kan	bevare,	styrke	og/eller	

rykke	deres	markedsposition.	

AFSNIT	2	
(MEDIE-	OG)	TV-MARKEDETS	TILSTAND	FRA	MAKROPERSPEKTIV	

PEST-analyse	
Afsnit	1	fokuserer	i	vid	udstrækning	på	digitaliseringens	effekt	på	henholdsvis	forsyningskæ-

dens	forløb	og	forbrugernes	kontrol	samt	status	i	B2C-relationen.	Digital	teknologi	og	dens	

betydning	synes	uomgængelig,	når	man	undersøger	moderne	medieforretning,	fordi	den	både	
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letter	producentens	arbejdsbyrde,	men	samtidig	ryster	og	reformerer	branchens	økonomiske	

og	organisatoriske	struktur.	En	struktur	som	har	rødder	i	en	prædigital	fase	og	på	mange	må-

der	stadig	reflekterer	dette.	Digitaliseringen	har	kort	sagt	effektiviseret	–	eller	er	i	færd	med	

at	effektivisere	–	begge	dele	og	gjort	dele	af	den	præ-digitale	arbejdsproces	overflødige.		

Den	teknologiske	udvikling,	som	her	fremhæves,	er	et	symptom	på	og	en	konse-

kvens	af	mediemarkedets	vekslende	makromiljø.	2.	afsnit	af	min	markedsundersøgelse	sætter	

fokus	på	de	globale	og	lokale	kræfter,	som	løbende	påvirker	forretningsprocessen	og	de	en-

kelte	medieproducenters	handlerum.	Jeg	vil	undersøge	makromiljøet	ud	fra	fire	vinkler,	der	

tilsammen	danner	en	såkaldt	PEST-analyse,	i.e.	’Politically,	Economically,	Socially,	Technologi-

cally’.	Jeg	har	dog	valgt	at	skubbe	teknologi	forrest,	efterfulgt	af	henholdsvis	politik	–	som	i	

denne	analyse	primært	omfatter	statsregulerende	aktiviteter	–	økonomi	og	forbrugerkultur.12	

Alle	punkter	behandles	først	og	fremmest	medieøkonomisk,	hvor	fokus	netop	er	som	tidligere	

nævnt:	”the	changing	economic	forces	that	direct	and	constrain	[media	business...]”	(Doyle,	

2013:	2)	–	men	jeg	vil	i	denne	forbindelse	introducere	en	del	anden	teori	fra	nærliggende	(og	

overlappende)	discipliner,	særligt	dansk	medie-	og	kulturhistorie,	medievidenskab	og	-teori.	

PEST	som	analyseform	benyttes	primært	indenfor	marketing	i	forbindelse	med	

en	såkaldt	’marketing	audit’,	hvor	formålet	er	–	på	sin	vis	lig	denne	opgaves	–	at	evaluere	”a	

company’s	existing	marketing	environment,	objectives,	strategies,	programmes,	and	organi-

zation	with	a	view	to	determining	effectiveness	and	improvement	areas”	(Doyle,	C.,	2016).13	

PEST	beskriver	globale	kræfter,	men	deres	’impact’	eller	effekt	begrænses	selvklart	af	tid	og	

sted	og	skal	specificeres	i	forhold	hertil.	Med	DR	som	mit	endelige	analyseobjekt	fokuseres	

derfor	primært	på	mediemarkedets	danske	forhold	–	og	mere	specifikt:	tv-forhold	–	som	imid-

lertid	forekommer	at	være	relativt	generiske	i	visse	tilfælde.	Analysen	vil	have	et	delvist	hi-

storisk	perspektiv,	hvilket	hjælper	til	at	forstå	den	dynamik,	der	er	i	markedets	udvikling.	I	

den	forbindelse	vil	jeg	bemærke,	at	”the	interplay	between	[…forces]	often	makes	it	difficult	to	

disentangle	their	individual	impacts”	(Hooley	et	al.:	61).	Der	vil	uundgåeligt	være	overlap	

imellem	de	fire	PEST-punkter	i	analysen,	og	jeg	vil	gentage	visse	pointer	samt	referere	frem	

og	tilbage	imellem	punkterne	og	i	et	vist	omfang	til	Afsnit	1.	

																																																								
12	PEST	kan	udvides	til	PESTLE,	hvor	’legal’	og	’evironmental’	ligeledes	indgår	som	separate	punkter	(Doyle,	C.,	
2016).	Jeg	har	valgt	at	behandle	’legal’	under	politik	og	at	omgå	miljø,	som	forekommer	at	være	mindre	relevant	i	
denne	opgave.	
13	NB!	Når	en	PEST-analyse	benyttes	i	marketingsøjemed,	er	fokus	gerne	fremadrettet	(som	citatet	hentyder),	
hvor	jeg	primært	søger	at	forstå	markedets	nuværende	situation.	
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pesT	/	Teknologi	

More	so	than	in	many	other	industries,	technology	is	at	the	heart	of	the	media	business.	As	

a	result,	media	firms	that	want	to	survive	must	be	constantly	vigilant	for	technological	ad-

vances	that	may	affect	one	or	other	aspect	of	production,	distribution	or	consumption	of	

their	output.	Economic	success	in	the	media	industry	is	naturally	dependent	on	the	ability	

to	adjust	to	and	to	capitalize	in	technological	advances	(Doyle,	2013:	26).	

Den	teknologiske	udvikling	på	et	givent	marked	er	ofte	relativt	lineær.	Teknologi	

er	principielt	løsnings-	og/eller	fremskridtsdrevet.	Den	styrende	tanke	er	at	optimere	og	øko-

nomisk	effektivisere	en	proces	eller	handling,	hvorfor	teknologi	sjældent	repræsenterer	et	

endemål	i	sig	selv,	men	optræder	som	et	middel	hertil	(Calhoun,	2002).	Teknologiens	overle-

velse	og	form	afhænger	derfor	af	dens	evne	hertil,	og	skulle	den	fejle,	bliver	den	hurtigt	erstat-

tet	eller	videreudviklet.	Den	teknologiske	udvikling	står	reelt	aldrig	stille,	da	der	altid	synes	at	

være	plads	til	innovation	og	forbedring.	Teknologiens	lineære	fremgang	på	globalt	plan	gør,	at	

de	enkelte	nationale	markeder,	som	har	del	heri,	hver	repræsenterer	et	komparativt	teknolo-

gisk	stadie.	Det	danske	tv-marked	vurderes	i	den	sammenhæng	at	være	relativt	langt	fremme:		

Ser	vi	på	tv-distribution	på	kabel,	satellit	og	IP,	så	markerer	Danmarks	sig	markant	i	Euro-

pa:	De	fleste	lande	har	et	par	udbydere,	men	i	Danmark	har	vi	rigtig	mange	[...]	(Madsen,	

2012).	

Det	danske	tv-markeds	udvikling	har	nogenlunde	fulgt	de	teknologiske	landvindinger,	

som	forskellige	aktører	over	hele	verden	(primært	Vesten)	har	foretaget,	især	indenfor	

de	seneste	år	(ibid.);	og	markedets	historik	kan	derfor	bidrage	til	at	forstå	hvad	moder-

ne	digital	tv-teknologi	er.	Digital	teknologi	har	den	grundliggende	egenskab,	at	den	er	

utrolig	alsidig,	jf.	digitale	produkters	store	anvendelsespotentiale.14	Det	skyldes,	at	digi-

tal	teknologi	favner	en	såkaldt	teknologisk	konvergens,	i.e.	en	sammenføring	af	teknolo-

gier;	og	fordi	teknologi	har	en	oplagt	relation	til	medier	(som	en	måde	at	føre	kommuni-

kation	på),	har	det	muliggjort/medført	en	såkaldt	’mediekonvergens’:	

																																																								
14	Jf.	Afsnit	1,	Færdigpakning:	”Elekroniske	produkter,	der	udgives	digitalt	[…kan]	være	kollektivt	tilgængelige	
uafhængigt	af	tid,	sted	og	slid;	og	i	øvrigt	rækker	de	forbrugerne	muligheden	for	selv	at	’capture,	tag,	store,	ma-
nipulate,	package	and	deliver’	medieindhold	relativt	nemt.”	
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Mediekonvergens	er	[…]	karakteriseret	ved	at	være	udtryk	for,	at	medier	‘løber’	eller	

‘smelter’	sammen	til	ét	punkt,	at	flere	medier	bliver	til	ét	medie	-	med	den	dertil	hørende	

betydning	for	mediernes	arbejdsprocesser	(Rasmussen,	2000:	7).	

Digital	teknologi	er	således	en	’smeltedigel’	af	forskellige	dele.	For	at	forstå	den	nærmere,	og	

for	at	forstå	det	danske	tv-markeds	teknologiske	situation	synes	det	derfor	ekstra	oplagt	at	

vende	blikket	bagud.	

Tv-teknologi	kom	til	Danmark	i	slut	1940’erne,	men	selve	tv-markedet	etablere-

des	først	i	1951,	hvor	Statsradiofonien	begyndte	at	sende	én	time	om	dagen,	fire	ud	af	syv	da-

ge.	I	sin	spæde	start	delte	tv	og	radio	sendemaster,	hvilket	de	fortsatte	med	indtil	1954,	hvor	

den	første	tv-mast,	Fjersynsstationen	København	i	Gladsaxe,	blev	indviet.	I	1959	var	tv	efter-

hånden	så	etableret	i	Danmark,	at	Statsradiofonien	skiftede	navn	til	Danmarks	Radio	–	og	i	

1963	havde	halvdelen	af	alle	danske	husstande	tv.	Sidst	i	1960’erne	begyndte	DR	så	småt	at	

sende	tv	i	farve,	og	i	1978	var	der	flere	husstande	med	en	farve-	end	en	sort-hvid-tv-licens.	DR	

havde	monopol	på	det	danske	tv-marked	som	tv-distributør	indtil	1983,	hvor	der	begyndte	at	

dukke	lokale	tv-stationer	op	rundt	om	i	Danmark	(Madsen,	2012).	De	udgjorde	ikke	nogen	re-

el	konkurrence	til	DR,	men	var	første	tegn	på	en	ny	og	anderledes	markedsdynamik	for	de	

danske	medieproducenter.	

Den	dengang	forestående	markedsændring	var	primært	politisk	og	økonomisk	

motiveret,	men	betød	at	man	inden	for	relativt	kort	tid	tog	yderligere	tv-teknologi	i	brug.	På	

daværende	teknologiske	stadie	kunne	tv-apparaterne	hjemme	i	stuerne	kun	modtage	analoge	

tv-signaler.	Tv-signaler	sendes	(dengang	og	nu)	enten	via	et	kabel,	en	jordbaseret	sendemast	

(hvilket	kaldes	terrestrisk	tv)	eller	en	satellit.	For	at	modtage	sendemastens	signal	skal	et	hus	

have	sin	egen	antenne,	eller	være	forbundet	til	en	fællesantenne	via	kabel.	Samme	gælder	for	

satellit,	her	skal	man	blot	have	sin	egen	parabol	eller	ligeledes	være	forbundet	til	én	via	kabel.	

Uanset	hvordan	de	analoge	tv-signaler	fysisk	transmitteres	til	en	husstands	tv-apparat,	består	

de	i	realiteten	af	”a	precise	oscillation	in	an	electromagnetic	field	[...]”	(Chandler	et	al.,	2016),	

det	vil	sige	en	bestemt	frekvens,	som	ved	modtagelse	omdannes	til	billede	og	lyd.15	Kun	et	be-

grænset	spekter	af	det	elektromagnetiske	felt	kan	benyttes	til	tv-signaler,	og	derfor	har	de	na-

tionale	myndigheder	traditionelt	været	med	til	at	bestemme,	hvem	der	må	stå	for	det	i	det	på-

																																																								
15	Et	elektromagnetisk	felt	består	af	forskellige	typer	elektromagnetisk	stråling,	i.e.	bølger	af	energi	(eller	en	
strøm	af	partikler).	Disse	bølger	kan	bevæge	sig	med	større	eller	mindre	frekvens	(svingninger),	i.e.	radio	og	
mikro	(der	benyttes	til	kommunikation,	herunder	tv),	forskellige	typer	lys,	og	røntgen-	plus	gammastråler	
(Chandler	et	al.,	2016).	
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gældende	land,	da	de	enten	ejer	eller	er	med	til	at	regulere	det	nationale	distributionssystem	

(i.e.	de	terrestriske	sendemaster,	kabelnet	og/eller	satellitter)	(Doyle,	2013:	166).	Det	analoge	

signal	kaldes	analogt,	fordi	det	hverken	kan	lagres	eller	komprimeres,	men	skal	transmitteres	

imellem	afsender	og	modtager	’nu	og	her’	i	størrelsen	1:1.	Dermed	lægger	analoge	tv-signaler,	

som	har	brug	for	fast	allokerede	kanaler,	et	stort	beslag	på	det	samlede	sendespekter,	som	er	

til	rådighed	(Chandler	et	al.,	2016;	KUM,	2016a).	

DR	var	oprindeligt	den	eneste	landsdækkende	kanal	i	Danmark,	som	blev	sendt	

via	de	terrestriske	sendemaster,	men	det	ændrede	sig	i	1988,	hvor	TV2	havde	premiere	og	li-

geledes	fik	lov	hertil.	I	1988	begyndte	TV3	desuden	at	sende	satellit-tv	fra	Storbritannien	til	

Danmark,	Sverige	og	Norge,	og	op	gennem	1990’erne	voksede	denne	distributionsform	med	

yderligere	danske	og	internationale	tv-kanaler/-udbydere.	I	samme	periode	satte	man	i	dan-

ske	og	globale	sammenhænge	(som	en	del	af	en	generel	digitaliseringsagenda)	ind	på	at	skifte	

fra	analog-	til	digital-tv	for	at	blandt	andet	løse	sendespektrets	teknologiske	og	implicit	kom-

mercielle	begrænsninger	(Madsen,	2012;	Thussu,	2006).	

Digital	teknologi	er	i	grunden	computerbaseret	kommunikationsteknologi,	hvorfor	

dens	historie	er	tilknyttet	computerens.	Den	digitale	teknologis	demokratisering,	som	omtales	

i	Afsnit	1,	hænger	primært	sammen	med	den	almene	udbredelse	af	PC’en	(den	’personlige	

computer’)	fra	1980’erne	og	frem	og	Internettet,	i.e.	’the	World	Wide	Web’,	der	oprettedes	i	

1989	(Chandler	et	al.,	2016;	Oxford	World	Encyclopedia,	2014).	Internettet	er	hundred	pro-

cent	digitalt	og	anses	som	drivkraften	bag	den	digitale	mediekonvergens:	”Uden	Nettets	sam-

lende	karakter	–	ingen	total	sammensmeltning”	(Rasmussen,	2000:	7).	Forskellen	imellem	

analoge	og	digitale	signaler	er	årsagen	til	at	diverse	elektroniske	teknologier	har	været	og	er	i	

stand	til	at	konvergere.	Analoge	signaler	er	en	modulering	af	elektromagnetiske	bølger	til	

elektromagnetiske	bølger16	–	digital	teknologi	derimod	modulerer	(eller	er	i	stand	til	at	pro-

grammere	det,	der	ligner)	elektromagnetiske	bølger	til	en	binær	kode	bestående	af	0-	og	1-

taller.	Denne	kode	er	ekstremt	alsidig	og	kan	i	realiteten	tilføres	alle	teknologier,	som	benyt-

ter	sig	af	”en	proces,	hvor	data	indsamles,	lagres	og	bearbejdes	[…]”	(Rasmussen,	2000:	8)	–	

hvorfor	sådanne	teknologier	har	været	og	er	i	stand	til	at	’smelte	sammen’.	Teknologisk	kon-

vergens	bærer	et	forretningsmotiv	i	sig	selv	(hvilket	behandles	under	de	næste	to	PEST-

punkter,	i.e.	politik	og	økonomi),	men	i	forhold	til	medier	og	helt	specifikt	tv	løser	digital	tek-

																																																								
16	Med	tv-signalet	som	eksempel:	”A	television	camera	converts	the	images	from	light	rays	into	electrical	signals.	
[...]	The	electrical	signals	are	amplified	and	transmitted	as	[...]	radio	waves.	[...]	On	reception,	[the	television]	am-
plifies	the	signals	and	reconverts	it	to	light”	(Oxford	World	Encyclopedia,	2014,	kursiv	tilføjet).	
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nologi	mange	af	de	begrænsninger	og	problemer,	som	forbindes	med	analoge	signaler,	herun-

der	deres	størrelse	og	individuelle	beslag	på	sendespektret.	Digitale	signaler	kan	både	kom-

primeres	og	”allows	for	multiplexing,	whereby	multiple	channels	are	bundled	together	and	

sent	simultaneously	in	a	single	stream	of	data”	(Chandler	et	al.,	2016)	–	i.e.	de	enkelte	signaler	

både	fylder	mindre	i	det	elektromagnetiske	spekter,	og	de	har	ikke	brug	for	hver	sin	fast	allo-

kerede	kanal	for	at	sendes	og	modtages.	

Overgangen	fra	analog-	til	digital-tv	i	Danmark	er	sket	gradvist,	og	det	er	kun	for	

ganske	nyligt	(i	februar	2016),	at	det	analoge	tv-signal	er	komplet	udfaset	(Dilling,	2016).17	

Der	er	umiddelbart	to	sider	til	denne	proces.	Den	ene	handler	om	tv-udbydernes	overgang	til	

at	benytte	digitale	tv-signaler,	den	anden	om	forbrugernes	erhvervelse	af	et	tv-apparat,	der	er	

i	stand	til	at	modtage	disse.	Tv-udbyderne	har	for	det	første	været	nød	til	at	klargøre	selve	di-

stributionssystemet,	der	leverer	tv-produkter	rundt	om	i	landet,	det	vil	sige	sendemaster	og	

kabelnet.	Satellit-tv	var	i	forvejen	digitalt,	men	blev	’afkodet’	til	et	analogt	signal	ved	modta-

gelse.	Denne	’afkodningsteknik’	er	på	en	måde,	hvad	der	har	bygget	bro	imellem	udbyder-	og	

forbrugersiden	indtil,	at	de	blev	synkrone,	hvilket	de	efterhånden	er.	Man	stoppede	salget	af	

analoge	tv-apparater	i	2007.	Hvis	en	forbruger	nu	og	førhen	ikke	er	i	stand	til	at	modtage	digi-

tale	tv-signaler	på	sit	tv-apparat,	kan	han/hun	erhverve	sig	en	såkaldt	’set-top	box’,	som	tuner	

det	digitale	signal,	således	det	afkodes	analogt	(Madsen,	2012;	Chandler	et	al.,	2016).	Med	

hensyn	til	tv-markedets	historik,	begyndte	DR	og	TV2,	der	anvender	terrestriske	sendema-

ster,	at	sende	digital-tv	i	2006.	I	den	forbindelse	blev	DR	2,	der	siden	1996	havde	været	sendt	

via	satellit,	tilgængelig	på	almindelig	antenne;	og	da	sendemasternes	analoge	signaler	slukke-

des	i	2009	(man	havde	et	overlap	på	tre	år	med	digital	og	analog	transmission),	udvidede	DR	

sit	kanaludbud	med	DR	Ramasjang,	DR	K	og	DR	HD	(Svendsen,	2010;	Madsen,	2012).18	I	dag	i	

2016	er	der	”40	digitale	jordbaserede	tv-kanaler,	hvoraf	9	(herunder	DR’s	kanaler)	er	gratis	at	

modtage”	(KUM,	2016a).	Disse	kanaler	kan	først	og	fremmest	modtages	på	hustandens	tv-

apparat	via	(fælles)antenne,	og	derudover	findes	der	fortsat	mulighed	for	at	modtage	øvrige	

pay-tv-kanaler	via	kabelnet	og	satellit-tv	via	parabol.	

Udover	den	drastiske	forøgelse	af	tv-signaler/-kanaler,	som	nu	kan	modtages	på	

tv	både	via	antenne,	kabel	og	satellit,	bød	1990-00’erne	på	en	anden	og	mindst	ligeså	vigtig	

teknologisk	udvikling	på	tv-markedet.	Som	sagt	er	Internettet	det	absolutte	omdrejnings-
																																																								
17	Vedrører	de	kommercielle	kabel-tv-udbydere	YouSee	og	Stofa.	Alle	terrestriske	tv-udbydere	slukkede	sine	
analoge	tv-signaler	i	2009	(Svendsen,	2010).	
18	I	dag	består	DRs	kanaudbud	af	DR	1,	DR	2,	DR	3,	DR	K,	DR	Ramasjang	og	DR	Ultra	–	DR	HD	er	nedlagt.	
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punkt	for	digitaliseringen,	og	da	tv-producenterne	begyndte	at	pakke	deres	tv-produkter	til	

digital	modtagelse,	begyndte	internetbaseret	tv	at	sprede	sig.	DR,	som	har	været	online	siden	

1996,	etablerede	i	2006	”en	samlet	indgang	til	DRs	net-tv,	hvor	det	fire	uger	frem	altid	er	mu-

ligt	at	se	alle	de	programmer	og	programserier,	som	DR	sender	og	selv	har	produceret	eller	

har	rettighederne	til”	(DR,	2013a).	Sammenkoblingen	imellem	internettets	digitale	kommuni-

kationsstruktur	og	computerens	tekniske	anlæg	er	det	absolutte	grundlag	for	digitale	medie-

produkters	store	anvendelsespotentiale.	Med	hensyn	til	dette	skitserer	ovenstående	citat	to	

nye	måder	at	se	tv-produkter	på,	i.e.	’live	streaming’	og	‘catch	up’.	Traditionel	tv-sening	(uan-

set	signaltype)	foregår	på	basis	af	et	programlagt	skema,	hvor	tv-produkterne	følger	hinanden	

ét	efter	ét,	i.e.	som	et	’program-flow’	–	hvorfor	det	også	kaldes	’flow-tv’	eller	lineær-tv	med	

primær	reference	til	kulturkritiker	Raymond	Williams’	definition	på	førstnævnte:	

What	is	being	offered	is	not,	in	older	terms,	a	programme	of	discrete	units	with	particular	

insertions,	but	a	planned	flow,	in	which	the	true	series	is	not	the	published	sequence	of	

programme	items	but	this	sequence	transformed	by	the	inclusion	of	another	kind	of	se-

quence,	so	that	these	sequences	together	compose	the	real	flow,	the	real	‘broadcasting’	

(1974[2004]:	91).	

Med	flow-tv	er	det	op	til	tv-udbyderen	at	bestemme	på	hvilket	tidspunkt	og	i	hvilken	række-

følge,	seerne	skal	opleve	de	udbudte	produkter	i,	og	produkterne	indgår	dermed	i	en	pro-

gramsekvens/større	helhed,	som	tv-udbyderen	har	skabt.	Streaming	som	begreb	kommer	af	

’webcasting’,	i.e.	”[t]he	transmission	of	live	or	pre-recorded	audio	or	video	content	that	

is	streamed	over	the	web	[…]”Chandler	et	al.,	2016,	kursiv	tilføjet).	Streaming	har	den	egen-

skab,	at	det	både	kan	anvendes	til	lineær-tv,	men	også	til	at	se	produkter	udbredt	‘on	de-

mand’,	i.e.	ikke-lineær.	Den	primære	forskel	til	flow-tv	er,	at	seerne	selv	kan	vælge,	hvilke	tv-

produkter	de	vil	se,	deres	eventuelle	rækkefølge	og	implicit	den	helhed	som	produkterne	en-

der	med	at	udgøre.	‘Catch	up’	er	en	type	‘on	demand’-tv,	hvor	seerne	har	mulighed	for	at	

(genud)se	et	tv-produkt,	der	tidligere	er	sendt	som	flow-tv,	men	når	det	individuelt	passer	

dem.	

Der	findes	en	lang	række	tv-udbydere	på	det	danske	marked	i	dag,	som	tilbyder	

internetbaseret	tv.	Enten	som	et	supplement	til	tv-kanaler,	der	sendes	via	antenne,	kabel	eller	

satellit,	eller	for	sig	selv	–	og	eventuelt	kun	‘on	demand’	(SLKS,	2016a).	Netflix	og	HBO	Nordic	

er	populære	eksempler	på	sidstnævnte.	I	forhold	til	det	danske	tv-markeds	teknologiske	sta-

die	fremhævede	jeg	i	starten	af	dette	afsnit	med	reference	til	Madsen	(2012),	at	Danmark	
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vurderes	til	at	være	relativt	langt	fremme	på	europæisk	plan.	Madsen	træffer	sin	vurdering	på	

baggrund	af	antal	tv-udbydere	på	markedet	og	deres	distributionsform,	hvormed	der	opstår	

en	slags	lighedstegn	imellem	markedets	konkurrenceniveau	og	dets	teknologiske	stadie.	Dette	

understøtter	Doyles	antagelse,	som	refereres	indledningsvis,	i.e.	”[e]conomic	success	in	the	

media	industry	is	naturally	dependent	on	the	ability	to	adjust	to	and	to	capitalize	in	techno-

logical	advances.”	I	de	næste	to	afsnit	uddybes,	hvordan	politiske	og	kommercielle	kræfter	har	

været	med	til	at	fremme	digitaliseringens	udvikling	samt	udbredelse.	

Pest	/	Politik	
Digitaliseringens	tidsalder	tog	udgangspunkt	i	et	bestemt	politisk	miljø,	som	har	globale	di-

mensioner	og	forekommer	at	være	mere	eller	mindre	vedvarende.	Dansk	politik	og	det	dan-

ske	tv-marked	er	i	høj	grad	en	del	heraf,	men	opererer	samtidigt	under	sine	egne	for(be)hold.	

På	tv-markedet	findes	overordnet	to	politiske	motiver,	det	ene	vedrører	den	tekniske	bemyn-

digelse	over	det	nationale	distributionssystem	og	dets	analoge/digitale	sendespekter,	det	an-

det	vedrører	statens	kulturpolitiske	agenda	i	forhold	til	tv-	og	medieindhold.	I	begge	tilfælde	

er	og	har	spørgsmålet	været,	hvor	stor	en	rolle	kommercielle	interesser	må	fylde,	og	hvor	bæ-

redygtige	disse	interesser	vurderes	til	at	være.	

Man	kan	både	på	globalt	og	lokalt	plan	tale	om	en	gradvis	deregulering	af	tv-

markedet	i	takt	med	at	digitaliseringen	har	øget	dets	teknologiske	rummelighed.	Grunden	

hertil	har	primært	at	gøre	med	et	politisk	holdningsskift	i	Vesten	i	en	mere	liberal	retning,	

som	indirekte	satte	fart	på	digitaliseringsprocessen:	

In	the	1980s	and	1990s	fundamental	ideological	changes	in	the	global	political	arena	led	

to	the	creation	of	pro-market	international	trade	regimes,	which	had	a	huge	impact	on	in-

ternational	communication.	The	processes	of	deregulation	and	privatization	in	the	com-

munications	and	media	industries	combined	with	new	digital	information	and	communi-

cation	technologies	to	enable	a	quantum	leap	in	international	communication	(Thussu,	

2006:	82).	

Thussu	lægger	her	vægt	på	digitaliseringens	kommercielle	rolle	fremfor	dens	egen	teknologi-

ske	nytteværdi.	Han	redegør	i	sin	artikel	for,	hvordan	kommercielle	aktører	i	1980’erne	alle-

rede	var	begyndt	at	tage	ny	digital	kommunikationsteknologi	i	brug	(primært	via	satellitter),	

hvilket	gjorde	det	betydeligt	nemmere	at	kommunikere	og	udveksle	data	på	tværs	af	store	af-
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stande.	Af	den	grund	voksede	international	handel	og	antallet	af	transnationale	selskaber	

(TNCs)	eksponentielt.	Det	var	imidlertid	utroligt	dyrt	at	benytte	sig	af	internationale	kommu-

nikationssystemer	på	daværende	tidspunkt,	og	derfor	lagde	erhvervslivet	pres	på	de	respek-

tive	nationale	myndigheder	samt	den	Internationale	Telekommunikation	Union	(ITU),	som	ul-

timativt	styrede	både	pris	og	serviceforhold:	

These	companies	opposed	national	monopolies,	arguing	that	a	competitive	environment	

would	improve	services	and	reduce	costs	(ibid.:	83).	

Erhvervslivet	havde	i	denne	periode	stigende	politisk	opbakning,	og	derfor	blev	der	i	

1990’erne	indgået	nye/ændret	på	internationale	handelsaftaler,	hvormed	de	internationale	

kommunikationspriser	faldt,	og	samtidigt	bidrog	aftalerne	til	at	kommunikationssystemernes	

serviceforhold	blev	udviklet	og	forbedret,	primært	ved	brug	af	digital	teknologi	(ibid.).19	

Med	hensyn	til	den	gradvise	deregulering	af	det	globale	tv-marked	ses	det	blandt	

andet	i	måden,	hvorpå	flere	lande	har	sluppet	deres	tekniske	bemyndigelse	over	det	nationale	

distributionssystem/sendespekter	løs	til	liberale	markedskræfter.	Doyle	fremhæver	specifikt	

USA	(som	var	på	forkant	hermed),	Storbritannien,	Tyskland	og	Frankrig.	Digitaliseringen	har	

medført	en	stigning	i	både	antal	kanaler	og	antal	aktører,	som	kan	’slås’	herom	–	og	disse	og	

flere	lande	har	valgt,	at	lukrere	på	denne	mulighed	ved	at	bortauktionere	en	del	af	deres	nati-

onale	’kanallicenser’	(ikke	alle	licenser,	de	fleste	lande	understøtter	statsejet	public	service-tv	

i	større	eller	mindre	omfang).	Før	i	tiden	–	eller	som	et	alternativ	hertil	–	når	staten	skulle	al-

lokere	sine	kanallicenser	til	kommercielle	aktører,	benyttede	man	sig	af	en	såkaldt	’beauty	

contest’,	i.e.	en	kvalitativ/komparativ	vurdering	af	hver	enkelt	ansøger.	Hovedargumentet	for	

at	holde	en	auktion	er,	at	det	maksimerer	den	økonomiske	gevinst,	som	staten	kan	generere	

fra	en	profitorienteret,	kommerciel	tv-udbyder:	

The	use	of	an	auction	system	would	ensure	that	spectrum	is	allocated	to	whichever	user/s	

can	derive	the	highest	value	from	it	as	well	as	providing	funds	to	the	state.	[...]	Removal	of	

restrictions	over	how	allocated	spectrum	is	used	would	encourage	trade	–	i.e.	enable	

spectrum	owners	to	sell	their	rights	onwards	to	alternative	users	–	thus	helping	to	avoid	

potential	waste	of	this	resource	(Doyle,	2013;	166).	

																																																								
19	Thussu	fremhæver	især	’the	Uruguay	Round	of	the	General	Agreement	on	Tariffs	and	Trade	(GATT)’	(som	i	dag	
varetages	af	WTO,	der	blev	oprettet	i	1995)	fra	1986-1994,	som	foreskrev	”tariff	cuts	of	up	to	40	per	cent	on	in-
dustrial	products,	and	liberalization	commitments	to	remove	them	further,	trade	in	services,	investment	and	in-
tellectual	property	rights	(2003:	84).		
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Der	er	imidlertid	risiko	for,	at	den	økonomiske	gevinst,	som	en	statsauktion/privatisering	

umiddelbart	afføder	til	samfundet,	ender	med	at	koste	dyrt.	Det	frie	marked	er	ikke	ufejlbar-

ligt,	i.e.	der	kan	opstå	’markedsfejl’.	Markedsfejl	sker,	når	udbud	og	efterspørgsel	(som	er	den	

primære	markedsmekanisme)	ikke	stemmer	overens.	Det	frie	marked	opererer	ud	fra	den	

idé,	at	’fuldkommen	konkurrence’	(i.e.	absolut	lige	magtfordeling	imellem	et	markeds	aktører)	

resulterer	i	den	korrekte	pris-	og	mængdetilpasning	af	et	produkt,	hvilket	er	til	glæde	for	både	

sælger	og	køber	og	samfundet	som	helhed.	Fuldkommen	konkurrence	eksisterer	reelt	ikke,	og	

blandt	andet	derfor	(øvrige	faktorer	følger)	fejler	det	frie	marked	altid	til	en	vis	grad.	Når	en	

fejl	imidlertid	vokser	sig	så	stor,	at	det	pågældende	marked	ikke	kan	opretholde	sig	selv,	kan	

staten	vælge/blive	nød	til	at	gå	ind	og	regulere	det	i	ekstraordinær	grad	–	og	det	kan	have	

større	eller	mindre	økonomiske	konsekvenser	for	samfundet	(Doyle,	2013:	8-9,	166-169).	

De	fleste	nationale	tv-markeder	har	altid	været	præget	af	’ufuldkommen	konkur-

rence’,	da	det	analoge	sendespekter	dikterede	hvor	mange	aktører,	der	var	plads	til,	og	derfor	

har	de	enkelte	statsmyndigheder	altid	spillet	en	større	eller	mindre	regulerende	rolle	på	hvert	

sit	marked.	Ofte	var	konkurrencen	begrænset	til	ganske	få	aktører	og	i	visse	tilfælde	blot	én	

(gerne	statsejet,	som	for	eksempel	DR	frem	til	1988).	Digitaliseringen	har	ikke	ændret	dra-

stisk	herpå,	hvilket	blandt	andet	har	at	gøre	med	dens	konvergerende	egenskab.	Det	er	ikke	

blot	de	enkelte	teknologier,	der	er	smeltet	sammen,	men	også	virksomhederne	bag,	i.e.	mere	

specifikt	”the	convergence	of	the	telecommunications,	computer	and	media	industries	[...]”	

(Thussu,	2006:	82).	Det	har	medført,	at	der	fortsat	findes	store	og	meget	dominerende	aktører	

på	det	globale	medie-	og	tv-marked:	

Convergence	and	globalization	have	increased	trends	towards	concentrated	media	and	

cross-media	ownership,	with	the	growth	of	integrated	conglomerates	(e.g.	News	Corpora-

tion,	Time	Warner/AOL,	Pearson,	Bertelsmann)	whose	activities	span	several	areas	of	the	

industry.	This	makes	sense.	Highly	concentrated	firms	who	can	spread	production	costs	

across	wider	product	and	geographic	markets	will,	of	course,	benefit	from	natural	econo-

mies	of	scale	in	the	media	(Doyle,	2013:	36).	

Denne	selvfølgelighed	–	i.e.	’the	natural	economies	of	scale’,	hvilket	afspejler	det	faktum,	at	

medieprodukter	er	nemme	at	reproducere	–	betyder,	at	selv	efter	(og	måske	i	højere	grad:	

qua)	digitaliseringen	vil	”media	industries	[...]	naturally	gravitate	towards	monopoly	and	olig-

opoly	market	structures	[…]”	(ibid.:	169).	Mediemarkedet	har	altid	været	præget	af	’manage-

rial	strategies	of	enlargement’	(i.e.	’vertical/horizontal/diagonal	integration’)	blandt	sine	ak-

tører,	som	målrettet	søger	at	vokse	sig	store	og	dominerende:	
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The	basic	rationale	behind	all	such	strategies	of	enlargement	is	usually	to	try	to	use	com-

mon	resources	more	fully.	Diversified	and	large-scale	media	organizations	are	clearly	in	

the	best	position	to	exploit	common	resources	across	different	product	and	geographic	

markets	(ibid.:	38).	

Det	er	selvklart	svært	for	mindre	virksomheder	at	udgøre	en	reel	konkurrence	på	et	oligopoli-

stisk	marked,	og	der	er	altid	risiko	for,	at	den/de	dominerende	aktører	misbruger	deres	magt,	

hvorved	det	går	ud	over	samfundets	velfærd	–	for	eksempel	ved	at	forvride	et	produkters	

pris-	og	mængdetilpasning.	Blandt	andet	derfor	er	det	usandsynligt,	at	nationale	medie-	og	tv-

markeder	nogensinde	dereguleres	fuldstændigt;	men	der	findes	imidlertid	også	en	række	an-

dre	årsager	til	dette,	som	jeg	vil	uddybe	i	relation	til	det	danske	tv-marked.	

Det	danske	tv-/mediemarked	anskues	for	at	være	naturligt	fejlbehæftet,	idet	at	

udbud	og	efterspørgsel	har	svært	ved	at	gå	op	på	grund	af	befolkningens	størrelse.	I	hvert	fald	

det	udbud,	som	man	fra	kulturpolitisk	side	gerne	vil	sikre	sig,	at	Danmark	har:	

[G]enerelt	gælder	det,	at	den	kultur-	og	mediepolitiske	regulering	af	tv-mediet	i	væsentligt	

omfang	har	skabt	et	programpolitisk	spillerum	med	plads	til	fornyelse	og	eksperimenter,	

som	et	markedsmæssigt	baseret	tv-system	næppe	ville	have	kunnet	bære	(Søndergaard,	

2006:	59).	

Der	er	en	lang	tradition	for	i	Danmark,	at	staten	indirekte	men	aktivt	udøver	sin	holdning	til	

kultur	via	et	armslængdeprincip	(Duelund,	2001).	For	tv’s	vedkommende	tilfalder	denne	op-

gave	primært	Radio-	og	tv-nævnet,	som	er	et	uafhængigt	nævn,	der	nedsættes	af	Kulturmini-

steren	og	sekretariatsbetjenes	af	Slots-	og	Kulturstyrelsen	(KUM,	2016c).	Statens	aktive	kul-

turengagement	har	betydet,	at	man	ikke	allokerer	sine	kanallicenser	på	basis	af	et	auktionssy-

stem.	Det,	som	auktionssystemet	i	realiteten	forsøger	at	overkomme,	er	implicit	en	markeds-

fejl,	der	kaldes	’asymmetric	information’.	Asymmetrisk	information	eksisterer,	når	en	vares	

værdi	er	svær	at	vurdere	for	de	involverede	parter,	som	beskæftiger	sig	hermed	–	hvilket	me-

dieprodukter	i	sidste	ende	er,	jf.	Caves	begreb	om	’nobody	knows’.	Den	liberale	tanke	er	i	et	

sådant	tilfælde,	at	man	bør	overlade	vurderingen	til	markedet	selv	(Calhoun,	2002;	Doyle,	

2013:	167).	Den	danske	stat	har	imidlertid	sat	en	relativt	specifik	kulturel	værdi	på	sine	ka-

nallicenser,	hvorfor	man	i	Danmark	stadig	benytter	’the	beauty	contest’,	når	de	skal	allokeres	

–	selv	når	det	handler	om	at	styrke	den	kommercielle	konkurrence.	Her	fremdrages	et	eksem-

pel	fra	2009,	hvor	Radio	og	tv-nævnet	skulle	beslutte	hvilken	station,	der	måtte	udbyde	pay-tv	

på	det	nationale	(nu	digitale)	terrestriske	sendenet:	
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The	next	four	MUXes	(3–6)	[i.e.	digital	channels]	were	put	up	for	a	beauty	contest	as	one	

single	offer	to	a	private	gatekeeper	[i.e.	channel	regulator];	the	beauty	contest	meant	the	

winner	would	not	pay	a	price	or	fee	for	the	licence.	The	European	Commission	asked:	why	

only	one	operator?	The	Commission	accepted	the	answer	from	Denmark,	that	both	the	to-

tal	market	and	the	terrestrial	niche	are	too	small	for	more	than	one	new	player	to	play	a	

significant	role	in	competition	with	cable	and	satellite	(Svendsen,	2010:	241).	

Radio-	og	tv-nævnet	traf	deres	beslutning	ud	fra	en	vurdering	af,	hvordan	den	enkelte	aktør	

kunne	fremme	konkurrencen	på	det	danske	tv-marked,	hvilke	programpakker	den	ville	føre	

og	aktørens	evne	til	at	gennemføre	sin	virksomhedsplan.	Licensen	endte	med	at	gå	til	svenske	

Boxer	TV	(ibid.).	Citatet	påpeger	i	øvrigt	den	rolle,	som	EU	spiller	på	det	danske	og	europæi-

ske	tv-marked,	hvilket	uddybes	nærmere	i	opgavens	Afsnit	4.	

Men	der	er	sket	en	gradvis	decentralisering/liberalisering	af	det	danske	tv-

marked	siden	dets	begyndelse	–	på	samme	måde	som	der	er	af	dansk	kulturpolitik,	siden	det	

blev	en	del	af	den	politiske	dagsorden	i	1961	(Duelund,	2001).	Helt	specifikt	ejer	staten	kun	

en	del	af	det	landsdækkende	distributionssystem,	i.e.	de	terrestriske	sendemaster,	og	man	har	

fra	politisk	side	løbende	bakket	op	om	privatlivets	investering	i	komplementære	systemer,	

særligt	kabel-tv.	Det	kommer	først	og	fremmest	til	udtryk	i	1985,	hvor:	

Teleselskaberne	arbejder	på	at	få	monopol	på	landsdækkende	distribution	af	satellit-tv	og	

nabolandenes	kanaler	via	hybridnettet[,	…h]ermed	rulles	kabel-tv	ud	over	Danmark.	Og	

for	at	styrke	deres	forretning	er	der	forbud	mod	at	private	sætter	parabolantenner	op	

(Madsen,	2012).	

Dette	forbud	blev	dog	ophævet	to	år	senere	i	1987,	men	den	politiske	interesse	for	at	styrke	

de	danske	teleselskabers	position	på	tv-markedet	fortsatte.	I	1990	vedtog	Folketinget	en	ny	

lov,	som	gjorde	det	muligt	for	de	daværende	teleselskaber	at	fusionere	til	ét	landsdækkende	

moderselskab.	Det	skete	i	1995,	hvor	Tele	Danmark	oprettedes,	og	ved	den	fusion	opstod	lige-

ledes	det	første	landsdækkende	kabel-tv-netværk,	i.e.	Tele	Danmark	Kabel	TV.	Tele	Danmark	

blev	senere	til	TDC,	og	TDC	Kabel-tv	blev	til	YouSee,	som	det	er	kendt	i	dag.	Det	grundliggende	

argument	for	den	pågældende	lovgivning	var,	at	det	gjorde	Danmark	i	stand	til	at	”stå	stærke-

re	i	den	voksende	konkurrence	på	det	internationale	telemarked	[...]”	(ibid.).	

Udviklingen	af	dansk	kabel-tv	hænger	godt	i	tråd	med	den	historik,	som	Thussu	

skildrer	i	forhold	til	det	globale	kommunikations-/mediemarked,	hvor	kommercielle	interes-

ser	op	gennem	1980-90’erne	gives	flere	politiske	hensyn;	men	samtidigt	ses	en	direkte	ind-
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blanding	fra	dansk	politisk	side	i	hvilke	kommercielle	interesser,	man	vil	prioritere	på	områ-

det,	som	ved	valget	af	Boxer	TV	i	2009.	Denne	politiske	balancegang	udtrykker	implicit	en	

måde,	hvorpå	den	danske	stat	forsøger	at	imødekomme	en	række	indlejrede	markedsfejl,	som	

forbindes	med	tv-	og	medieforretning,	på	sine	betingelser.	Med	tv-	og	medier	er	der	en	gene-

rel	frygt	for,	at	visse	produkter	påvirker	et	samfunds	velfærd	i	en	negativ	retning,	hvilket	i	

sidste	ende	kan	være	omkostningsfuldt	for	staten	både	økonomisk	og	socialt.	En	sådan	fejl	be-

tegnes	som	’negative	externality’.	Et	ofte	anvendt	eksempel	herpå	i	forhold	til	medier	vedrø-

rer	brugen	af	vold	og	pornografi	i	forskellige	typer	indhold.	Man	frygter,	at	hvis	især	børn	og	

unge	udsættes	herfor	i	for	høj	en	grad,	vil	det	påvirke	deres	ve	og	vel	og	implicit	deres	evne	til	

at	deltage	optimalt	i	samfundet	(Doyle,	2013:	168;	Calhoun,	2002).	Der	findes	dog	også	’positive	

externalities’	ved	medier,	som	omhandler	deres	positive	effekt	på	samfundet:	

There	are	some	types	of	content	that	are	collectively	desirable	and	that	everyone	benefits	

from	(e.g.	documentaries,	educational	and	cultural	output)	but	which	audiences	on	an	in-

dividual	basis,	might	not	tune	in	to	or	be	prepared	to	pay	for	(Doyle,	2013:	168).	

Det	er	den	danske	stats	aktive	holdning	til	disse	fejl,	der	gør,	at	man	regulerer	medie-	og	tv-

området	udover	den	egentlige	allokering	af	terrestriske	kanallicenser.	Statens	måde	at	regule-

re	kanalernes	indhold	på	afhænger	mere	eller	mindre	af,	hvor	stor	en	andel	den	har	i	det	på-

gældende	distributionssystem.	Alle	kanaler,	der	udbydes	fra	Danmark,	skal	først	og	fremmest	

overholde	dansk	lovgivning,	herunder	radio-	og	fjernsynslovgivningen.	Her	gælder	det	over-

ordnet,	at:	

[A]l	radio-	og	tv-virksomhed	[...]	–	ud	over	de	nærmere	indholdsmæssige	krav,	der	kan	

være	fastlagt	i	en	kontrakt	eller	tilladelse	–	er	underlagt	visse	generelle	regler	i	radio-	og	

tv-lovgivningen,	herunder	reklamereglerne	og	regler	om	beskyttelse	af	børn	og	unge	mod	

vold	og	pornografi	(KUM,	2016c).	

Det	er	Radio-	og	tv-nævnets	opgave	at	føre	løbende	tilsyn	hermed	–	alle	danske	flow-tv-

kanaler	skal	registrere	sig	her	(‘on	demand’-tjenester	på	Internettet	skal	ikke,	men	de	skal	

overholde	loven).	’De	nærmere	indholdsmæssige	krav’,	som	nævnes	i	citatet,	vedrører	pri-

mært	DRs	og	TV2s	public	service-aftaler	–	og	derudover	gælder	det,	at	kommercielle	tv-

udbydere,	som	anvender	statens	terrestriske	sendenet	(p.t.	Boxer	TV),	skal	overholde	de	så-

kaldte	’must	carry’-forpligtelser,	i.e.	sørge	for	at	deres	kanalpakker	indeholder	en	række	dan-
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ske	servicekanaler.20	Kanaler,	som	kun	distribueres	via	kabelnet,	satellit	eller	som	online	

flow-tv,	er	fritaget	herfra.	Kanaler,	der	udbydes	fra	udlandet	(såsom	TV3,	der	er	en	del	af	

Viasat	i	London,	som	ejes	af	den	svenske	mediekonglomerat	Modern	Times	Group),	kan	den	

danske	stat	ikke	regulere,	men	det	kræves,	at	de	overholder	det	pågældende	lands	lovgivning.	

Man	har	i	den	forbindelse	(blandt	andet)	vedtaget	en	række	indholdsorienterede	minimums-

krav	i	EU.	Derudover	er	der	i	Danmark	tradition	for	at	indgå	(som	regel)	fireårige	medieafta-

ler,	der	fungerer	som	rammesættende	for	dansk	mediepolitik.	Disse	aftaler	indeholder	blandt	

andet	krav	til	DRs	og	TV2s	public	service-aftaler	(som	efterfølgende	revurderes),	krav	til	for-

delingen	af	støttemidler	blandt	mediemarkedets	aktører	og	klargør	ligeledes	hvilke	kulturpo-

litiske	indsatsområder,	staten	vil	prioritere	i	den	pågældende	periode	(KUM,	2014;	KUM,	

2016a/c/f;	SLKS,	2016b).	

Sidste	meget	påfaldende	fejl	ved	tv-markedet,	som	den	danske	stat	søger	at	kor-

rigere,	vedrører	medieprodukters	’public	good’-karakter.	Fra	et	historisk	perspektiv	har	det	

været	svært	at	begrænse	modtagelsen	af	de	terrestriske	sendemasters	tv-/radiosignaler.	Ana-

loge	signaler	kan	ikke	kodes	således,	at	de	begrænses	(mere	end	deres	naturlige	rækkevidde	i	

forvejen	er)	–	alle	som	har	adgang	til	en	modtagerantenne	og	et	analogt	modtagerapparat	kan	

se/lytte	med	på	de	udsendelser,	der	transmitteres	analogt.	Digitale	signaler	kan	derimod	ko-

des,	således	deres	anvendelse	begrænses.	På	grund	af	den	danske	stats	aktive	kulturpolitik	er	

det	imidlertid	ikke	ønskværdigt.	Man	ønsker	at	befolkningen	lader	sig	positivt	påvirke	af	me-

dier,	herunder	primært	af	statens	public	service-udbydere	og	særligt	DR;	men	fordi	at	tv-	og	

radioprodukter	er	omkostningsfulde	at	producere	(jf.	’the	sunk	costs’	forbundet	med	produk-

tionsfasen),	lovgiver	den	danske	stat	at	alle,	som	ejer	et	medieapparat,	skal	betale	medieli-

cens.	Det	er	selvklart	svært	at	fuldstændigt	regulere,	men	på	grund	af	medieprodukters	’pub-

lic	good’-karakter	(i.e.	at	de	kan	ikke	slides	op,	men	er	’non-exclusive’	og	’non-exhaustible’)	er	

det	heller	ikke	absolut	nødvendigt	(Doyle,	2013:	167-168;	KUM,	2016e).	Man	søger	i	stedet	at	

tale	til	folks	samvittighed	og	fællesskabsfølelse:	

Folketinget	har	vedtaget,	at	vi	alle	skal	have	adgang	til	medier,	der	er	fri	af	særinteresser	–	

det,	vi	kender	som	public	service.	[…]	Medielicensen	går	til	DR	og	en	række	andre	medier	i	

Danmark,	så	vi	alle	sammen	kan	få	lige	adgang	til	nyheder,	musik,	film,	sport,	underhold-

																																																								
20	I.e.	tv-kanalen	Folketinget,	tegnsprogstolkede	nyhedsudsendelser	fra	DR	og	TV	2,	samt	programmer	fra	DR1	
og	DR2	med	synstolkning.	Alle	servicekanalerne	skal	udbydes	i	høj	kvalitet	til	en	rimelig	pris	(KUM,	2016d).	
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ning,	drama	og	børneprogrammer	–	produceret	uden	politiske	eller	kommercielle	særin-

teresser.	Det	er	derfor,	man	kan	sige:	Licens	er	noget,	vi	giver	til	hinanden	(DR,	2016a).	

pEst	/	Økonomi	
Den	danske	stats	aktive	engagement	i	det	danske	tv-marked	gør,	at	det	i	et	vist	omfang	er	af-

skærmet	fra	økonomiske	makrokræfter,	i.e.	økonomiske	faktorer	som	mulig-	eller	vanskelig-

gør	et	markeds	eksistens	henover	tid.	Disse	faktorer	hænger	i	sidste	ende	sammen	med	et	

samfunds	generelle	velstand,	vækst	og	økonomiske	prioriteter	(Hooley	et	al.,	2008:62).	Den	

danske	stat	prioriterer	imidlertid	på	befolkningens	vegne,	at	man	kan	opsøge	og	bliver	opsøgt	

af	medietilbud,	som	forhåbentligt	kaster	’positive	externalities’	af	sig,	og	på	det	grundlag	hol-

des	markedets	nationale	medieforretning	umiddelbart	i	gang	uanset	samfundets	økonomiske	

situation.	Hertil	skal	tilføjes,	at	medieprodukter	er	en	integreret	del	af	vores	sociale	eksistens	i	

kraft	af	deres	rolle	som	kommunikationsgenstande	–	”all	media,	from	the	phonetic	alphabet	to	

the	computer,	are	extensions	of	man	[...]”	(McLuhan,	1969)	–	og	dermed	er	de	en	’resistent’	

produktgruppe,	men	kvalitet	og	kvantitet	udfordres	selvfølgelig	af	samfundets	økonomiske	

svingninger.	Jeg	vil	i	dette	afsnit	sætte	fokus	på	de	økonomiske	udfordringer,	som	digitalise-

ringen	har	skabt	for	forsyningskæden,	og	dermed	for	mediemarkedets	interne	dynamik.	Disse	

udfordringer	(gode	og	dårlige)	er	på	den	ene	side	relateret	til	digitaliseringens	konvergerende	

egenskab,	der	har	fået	forsyningskæden	til	at	trække	sig	sammen,	og	på	den	anden	side	til	

medieprodukters	faldende	værdi,	idet	konkurrencen	skærpes.	Tv-markedets	specifikke	for-

hold	berøres	i	mindre	grad	end	i	forudgående	afsnit,	da	formålet	er	at	uddybe	digitaliseringen	

som	forretningsmekanisme.21	

Det	nævnes	i	Afsnit	1,	at	digitaliseringen	repræsenterer	et	’forretningsproblem’	i	

forsyningskædens	pakke-/distributionsfase,	fordi	producenten	har	svært	ved	at	kontrollere	

sit	produkts	brug	og	dermed	sin	indtjening;	men	som	det	gennemgås,	tilbyder	digitaliseringen	

imidlertid	nogle	’nye’	forretningsmuligheder,	særligt	en	billigere,	mere	omfangsrig	distributi-

onsløsning.	Dette	’problem’	reflekterer	forsyningskædens	teknologiske	sammentrækning	på	

godt	og	ondt.	Når	pakkefasen	digitaliseres,	fjernes	den	stort	set,	hvilket	optimerer	og	effekti-

viserer	producentens	arbejdsproces.	Forsyningskæden	bliver	heraf	mere	økonomisk	effektiv,	

end	den	ikke-digitale	var	–	men	det	har	samtidigt	krævet	et	stort	omstillingsarbejde	for	visse	
																																																								
21	Jf.	Afsnit	2,	Teknologi:	”Den	styrende	tanke	[bag	ny	teknologi]	er	at	optimere	og	økonomisk	effektivisere	en	
proces	eller	handling	[…].”	
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dele	af	mediebranchen	at	kapere	denne	ændring.	Især	den	trykte	presse	blev	økonomisk	ud-

fordret,	da	digitaliseringen	meldte	sig	(Doyle,	2013:	27),	og	ligeledes	blev	filmbranchen,	som	

blandt	andet	var	nød	til	at	nedlægge	sine	filmlaboratorier,	da	man	sagde	stop	for	at	optage	

film	analogt.	Thomas	Christensen,	museumsinspektør	på	Det	Danske	Filminstitut,	erklærede	i	

den	forbindelse:	

Den	30.	november	2012	ophørte	Nordisk	Film/Short	Cut	[i.e.	post-produktionsselskab]	

med	at	udføre	analog	filmkopiering.	Det	skete	efter	mere	end	100	års	laboratoriedrift	på	

området.	Dermed	er	den	analoge	nyproduktion	slut	i	Danmark.	Digital	film	længe	leve!	

(2012).	

Nedlæggelsen	heraf	var	ikke	kun	et	historisk	øjeblik,	men	et	økonomisk	slag	for	filmbranchen,	

der	mistede	et	arbejdsområde;	men	samtidigt	har	den	enkelte	filmproducent	opnået	en	næv-

neværdig	budgetbesparelse,	da	analoge	filmruller	og	–kopiering	er	omkostningsfulde.	Denne	

budgetbesparelse	har	en	positiv	økonomisk	effekt	på	mediemarkedet,	selvom	den	repræsen-

terer	et	økonomisk	slag,	da	den	principielt	fungerer	som	et	trækplaster	for	nye	aktører,	der	

ikke	skal	forholde	sig	til	en	prædigital	forretningsstruktur,	inklusiv	dens	kapitalkrav.	Idet	at	

forsyningskæden	effektiviseres,	åbnes	således	op	for	at	nye	konkurrenter	kan	melde	sig	på	

markedet.	Nye	konkurrenter	som	ikke	skal	omstille	sig,	men	er	parate	fra	dag	ét	(Doyle,	2013:	

26-28).	

Forsyningskædens	sammentrækning/effektivisering	kan	i	et	vist	omfang	katego-

riseres	som	såkaldt	’creative	destruction’,	i.e.:	”the	process	whereby	technologies	change	and	

new	innovations	emerge	that	force	existing	businesses	either	to	adapt	or	die	out”	(Schumpe-

ter	i	Doyle,	2013:	26).	Denne	proces	er	svær	for	et	marked	at	gennemgå,	hvorfor	man	ser	og	

har	set	en	del	krampetrækninger	på	tværs	af	mediemarkedet,	siden	digitaliseringens	indtog	

(som	i	ovenstående	eksempler);	men	ved	’creative	destruction’	er	der	lys	for	enden	af	tunne-

len.	Man	forventer,	at	markedet	kreerer	eller	genopfinder	sig	selv	på	ny,	og	at	det	har	en	posi-

tiv	effekt	på	dets	økonomi:	”the	phenomenon	of	constant	restructuring	and	replacement	of	old	

products	and	businesses	by	new	ones	is	central	to	economic	growth	[...]”	(Doyle,	2013:	27).	

Samtidigt	må	man	dog	tage	i	betragtning,	at	mediemarkedet,	som	det	fremstår	i	dag,	gør	det	

svært	for	både	ældre	og	nye	konkurrenter	at	tjene	penge,	og	derfor	er	’ødelæggelsesproces-

sen’	ikke	i	bero.	Der	er	teoretikere,	som	drager	i	tvivl,	hvorvidt	processen	faktisk	er	’creative’	

fremfor	’plain	destructive’	(ibid.:	28).	
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Producenternes	individuelle	problemer	med	at	sikre	en	sund	indtjening	forstær-

kes	af	i	dette	tilfælde	af,	at	nye	konkurrenter	kommer	til.	Øget	konkurrence	er	principielt	posi-

tivt	for	et	marked.	Som	det	nævnes	i	forrige	afsnit,	medfører	’fuldkommen	konkurrence’	i	teo-

rien	den	rette	pris-	og	mængdetilpasning	af	et	produkt;	men	højere	konkurrence	og	større	

produktudbud,	har	i	mediemarkedets	tilfælde	gjort	det	sværere	for	den	individuelle	produ-

cent	at	føre	en	rentabel	forretning:	

[J]ust	as	new	technologies	and	liberalizing	legislation	have	done	away	with	some	of	the	

conventional	entry	barriers	affecting	markets,	one	or	two	other	new	barriers	seem	to	have	

sprung	up	in	their	place.	Greater	abundance	in	distribution	has	place	more	emphasis	on	

the	fight	for	audience	attention	[...]	and	on	the	importance	of	control	over	key	access	

points	to	content	(ibid.:	23).	

Jagten	på	publikumstal	gør,	at	mange	producenter	tyr	til	en	mere	omfangsrig	distributions-

løsning,	eller	på	anden	vis	forsøger	at	sprede	og	kontrollere	sine	aktiviteter.22	Det	bliver	et	

næsten	nødvendigt	mål	for	den	enkelte	producent	at	vokse	for	at	få	forbrugernes	opmærk-

somhed	og/eller	for	at	dække	sine	produktionsudgifter	via	et	større	bagkatalog	–	hvilket	

(principielt)	er	farligt	for	markedets	pris-	og	mængdetilpasning.	

Et	yderligere	økonomisk	problem	er,	at	medieproduktion	(i.e.	første	led	af	forsy-

ningskæden)	altid	vil	være	en	relativt	omkostningsfuld	proces.	Digitaliseringen	kan	muligvis	

bidrage	med	budgetbesparelser	til	diverse	teknologiske	arbejdstrin,	men	den	kan	ikke	erstat-

te	’human	resources’	i	forhold	til	at	opbygge	’intellectual	property’.	Denne	udgift	er	fortløben-

de	og	(som	en	konsekvens	af	det	økonomiske	makromiljø,	globalt	og	lokalt)	stigende.	Det	si-

ges,	at	mediemarkedet	lider	af	såkaldt	’Baumol’s	disease’,	i.e.:	

[B]ecause	creativity	is	inherently	labour-intensive	and	because	labour	costs	tend	to	rise	

more	quickly	than	others,	costs	across	[...the	cultural	industries	as	a	whole]	will	tend	to	

rise	at	a	faster	rate	than	inflation	(ibid.:	101).	

På	den	baggrund	–	og	med	mediemarkedets	nuværende	produktoverflod	i	mente	–	forekom-

mer	moderne	medieforretning	ikke	just	økonomisk	fordelagtig,	selvom	digitaliseringen	har	

haft	en	ligeledes	positiv	økonomisk	effektivt	på	forsyningskæden.	

																																																								
22	Jf.	Afsnit	2,	Politik:	”Highly	concentrated	firms	who	can	spread	production	costs	across	wider	product	and	geo-
graphic	markets	will,	of	course,	benefit	from	natural	economies	of	scale	in	the	media”	(Doyle,	2013:	36).	
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peSt	/	Forbrugerkultur	
Igennem	de	forrige	afsnit	henvises	løbende	til	forbrugernes	ændrede	status	i	B2C-relationen.	

Det	fremgår,	at	teknologiens	demokratisering	har	givet	forbrugerne	en	større	kontrol	med	de-

res	medieforbrug,	og	at	den	kontrol	kan	udnyttes	på	forskellig	vis,	da	digitale	medieprodukter	

er	åbne	og	alsidige	og	endda	findes	i	overflod	til	en	’presset	pris’.	Digitaliseringen	har	med	an-

dre	ord	–	i	fin	tråd	med	dens	delvist	liberale	motiv	–	styrket	forbrugerens	individuelle	selv-

stændighed	og	valgfrihed	på	mediemarkedet	både	globalt	og	lokalt.	Det	er	angiveligt	positivt	

fra	et	forbrugersynspunkt,	men	selvsagt	svært	for	markedet	og	dets	producenter	at	fordelag-

tigt	matche.	

Fra	et	medieøkonomisk	perspektiv	siges,	at	mediemarkedet	har	ændret	sig	fra	at	

være	’push’	til	’pull’,	hvilket	reflekterer	magtskiftet	i	B2C-relationen.	Producenten	kan	ikke	

længere	’skubbe’	produkter	ud	på	markedet,	som	forbrugerne	forventes	at	samle	op	–	forbru-

gerne	’trækker’	selv	de	produkter	fra	markedet,	som	de	har	personlig	interesse	for.	Denne	

forbrugerudvikling	understøttes	af	de	mange	digitale	produktudbydere,	som	markedet	rum-

mer,	og	muligheden	for	at	anvende	(og	kreere)	digitale	produkter	på	egen	vis:	

Media	companies	are	learning	how	to	accelerate	the	flow	of	media	content	across	delivery	

channels	to	expand	revenue	opportunities,	broaden	markets	and	reinforce	consumer	loy-

alties	and	commitments.	Users	are	learning	how	to	master	these	different	media	technolo-

gies	to	bring	the	flow	of	media	more	fully	under	their	control	and	to	interact	(and	co-

create)	with	other	users.	Sometimes,	these	two	forces	reinforce	each	other,	creating	closer,	

more	rewarding,	relations	between	media	producers	and	consumers.	Sometimes	the	two	

forces	conflict,	resulting	in	constant	renegotiations	of	power	between	these	competing	

pressures	on	the	new	media	ecology	(Jenkins	og	Deuze,	2008:	6,	kursiv	tilføjet).	

Producentens	behov	for	at	’reinforce	consumer	loyalties	and	commitments’	hænger	desuden	

sammen	med	den	føromtalte	B2B-forpligtelse.	Før	digitaliseringen	søgte	producenten	relativt	

konsekvent	for	både	sin	og	’annoncørenes’	skyld	at	målrette	sine	produkter	bredt,	hvorfor	

mediemarkedet	i	høj	grad	bestod	af	såkaldte	massemedier.	For	at	generere	publikumstal	i	dag	

er	producenten	nød	til	at	sprede	sig	delvist	ud.	Markedets	skift	fra	’push’	til	’pull’	betyder,	at	

producenten	må	supplere	sin	’one-to-many’-forbrugerstrategi	med	en	’one-to-one’	for	at	imø-

dekomme	markedets	fragmentering,	i.e.:	
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More	delivery	platforms,	greater	connectivity,	wider	access	to	content	and	a	rise	in	user-

generated	material	have	all	contributed	to	a	relentless	fragmentation	and	spreading	of	au-

dience	attention	across	the	variety	of	options	on	offer	(Doyle,	2013:	83).	

Massemedier	(som	en	kontrast	til	nichemedier)	vil	dog	altid	udgøre	en	betydelig	del	af	me-

diemarkedets	produktudbud,	da	smagspræferencer	i	en	forbrugergruppe	ofte	kongruerer,	og	

fordi	producenten	selvklart	forsøger	at	lukrere	herpå	(Doyle,	2013:	76-83).	

Frem	til	nu	er	producentens	forretningsfokus	blevet	behandlet	relativt	smalt,	i.e.	

som	primært	rettet	mod	ét	produkt.	Der	refereres	i	Afsnit	1	under	Produktion	til	sideløbende	

projekter	som	en	type	risikospredning	i	tilfælde	af,	at	det	ene	produkt	ikke	rammer	tilpas	

bredt.	Det	er	en	bekymring,	der	melder	sig	tidligt	i	forsyningskæden,	hvorfor	man	eventuelt	

tyer	til	hitstrategier	i	produktets	indhold/koncept,	men	som	reelt	løftes	i	distributionsfasen.	I	

det	fragmenterede	medielandskab	er	det	dog	i	stigende	grad	vigtigt	for	producenten	i	sin	rolle	

som	distributør	at	have	et	bredt	fokus	og	at	præsentere	et	alsidigt	produktportfolio	på	marke-

det,	som	samlet	set	udgør	en	rentabel	forretning	(som	det	nævnes	ovenfor	under	Økonomi	i	

forhold	til	producenters	’vokseværk’).	Når	producenten	distribuerer	sit	produkt	på	tværs	af	

medier	(i	form	af	’cross-’	eller	multiplatformdistribution),	kan	den	som	sagt	imødekomme	si-

ne	forbrugere,	hvor	de	er,	men	disse	møder	styrkes,	idet	flere	produkter	omsættes.	Den	mere	

omfangsrige	distributionsløsning	og	indtjeningsstruktur,	som	digitaliseringen	fordrer,	at	pro-

ducenten	anvender	enkeltvis	(som	et	svar	på	faldende	publikumstal),	understøttes	yderligere,	

når	producenten	multiplicerer	denne	aktivitet.	Det	handler	med	andre	ord	om	at	sikre	’eco-

nomies	of	scale’	på	baggrund	af	et	bredt	produktsortiment.	Denne	distributionsløsning	–	som	

jeg	her	vil	kalde	en	’planløsning’	–	har	i	realiteten	altid	været	brugt	af	producenter,	hvis	di-

stributionsform	netop	understøtter	flere	produkter	ad	gangen	(traditionelt	som	flow,	i	dag	li-

geledes	on-demand),	i.e.	tv,	radio	og	tidskrifter	(som	en	samling	af	artikler).	Tanken	bag	en	

planløsning	er,	at:	

[T]he	strength	of	individual	programmes	in	a	schedule	is	used	to	spread	risk	and	equalize	

costs	across	a	range	of	total	output	designed	to	generate	the	greatest	possible	audience	

value	or	appeal	(Doyle,	2013:	102).	

Planløsningens	designaspekt	skal	gerne	akkommodere	både	’one-to-many’-	og	’one-to-one’-

strategien,	i.e.	indeholde	produkter	med	både	bred	appel	og	med	smal	appel,	og	derigennem	

generere	et	samlet	publikumstal,	som	er	tilfredsstillende	for	både	producenten	og	’annoncø-
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rerne’.	Producentens	produktvalg	med	henblik	på	appel	kan	understøttes	af	samme	teknik,	

som	blev	nævnt	i	forbindelse	med	målrettet,	digital	annonceeksponering,	i.e.	’digital	tracking’	

af	forbrugerne	og	deres	købeadfærd.	

Det	er	økonomisk	fordelagtigt	for	producenten	at	anvende	en	planløsning,	men	

det	tjener	også	nutidig	forbrugerkultur.	Det	uendelige	produktvalg	på	markedet	kan	være	

overvældende	for	den	enkelte	forbruger	at	navigere	i.	En	planløsning	begrænser	forbrugere-

nes	valgmuligheder	–	og	forbrugerenes	valg	lettes	yderligere	af,	at	ét	køb	som	regel	giver	ad-

gang	til	en	hel	række	af	produkter.	En	planløsning	finansieres	ofte	via	abonnement,	og	der-

med	fås	flere	produkter	for	én	pris.	En	abonnementsordning	tjener	både	producentens	og	

forbrugernes	agenda,	hvis	planløsningens	indhold	er	tilpas	favorabelt	(Doyle,	2013:	76-80).	

Valgmuligheder	er	vigtige	for	forbrugerne,	men	det	samme	er	bekvemmelighed	og	tillid	til	

produktets	afsender.	Det	faktum	kan	producenten	benytte	til	at	skille	sig	ud	på	markedet:	

In	a	world	of	potentially	overwhelming	choice,	the	ability	to	segment	market	demand	ef-

fectively,	to	target	content	towards	specific	audience	groups	and	forge	relationships	with	

that	constituency	have	become	important	sources	of	advantage	for	media	suppliers	

(Doyle,	2013:	84).	

Konkurrencen	på	det	digitale	mediemarked	–	som	på	mange	måder	er	præget	af	planløsnin-

ger	–	er	med	Picards	ord	”typically	based	on	experience	delivered,	product	and	service	quali-

ty,	and	brand”	(Piccard,	2005:	64).	

Tv	har	som	nævnt	altid	været	karakteriseret	af	planløsninger,	men	med	digitali-

seringen	har	producenternes	’tv-plan’	fået	mulighed	for	at	vokse	og	således	akkommodere	

masse-	og	nichekanaler	for	sig.	Før	digitaliseringen	foregik	forbrugersegmentering	i	relation	til	

én	eller	få	kanaler	og	måtte	tage	en	hel	række	hensyn	for	at	skabe	det	rette	’audience	flow’	

henover	den	sparsomme	sendeflade.	Disse	hensyn	inkluderede	”budgets,	programmes	availa-

ble,	the	availability	of	audiences	in	any	given	time	slot,	the	interests	of	target	audiences,	ad-

vertiser	preferences	and	last,	but	certainly	not	least,	the	likely	scheduling	behaviour	of	com-

petitors”	(Doyle,	2013:	89).	I	kraft	af	at	tv-producenter	nu	om	dage	principielt	kan	sprede	de-

res	aktiviteter	på	tværs	af	flere	kanaler	og	platforme,	der	understøtter	både	’flow’-	og	‘on	de-

mand’-tv	(eller	én	af	disse),	er	forbrugersegmentering	blevet	mindre	minutiøs.	I	stedet	kan	

indhold	allokeres	til	sine	helt	egne	kanaler	eller	indholdssider,	som	derved	appellerer	mere	

konsekvent	til	et	masse-	eller	nichepublikum	(ibid.:	88-92).	I	Danmark	kan	man	finde	eksem-

pler	herpå	hos	DR	og	TV2,	hvor	DR	udover	sin	hovedkanal	(som	er	rettet	mod	den	brede	be-
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folkningsmasse)	har	to	børne-,	en	ungdoms-,	en	kultur-	og	en	samfundsorienteret	kanal	–	og	

TV2	har	en	hoved-,	news-,	ældre-,	ungdoms-,	fritids-	og	sportskanal.	Alle	kanalerne	findes	som	

terrestrisk	flow-tv	samt	på	Internettet,	hvor	de	kan	ses	både	live	og	i	et	vist	omfang	som	’catch	

up’	(KUM,	2016g/h).	

DELKONKLUSION	
DRS	HANDLERUM	PÅ	TV-MARKEDET	

Der	skal	her	drages	en	delkonklusion	på	Afsnit	1	og	2	sammen	med	en	nærmere	præsentation	

af	DRs	markedsposition,	og	hvordan	DRs	handlerum	på	tv-markedet	forekommer	at	være	i	ly-

set	heraf.	Indledende	skal	siges,	at	markedsundersøgelsen	ikke	anses	som	udtømmende	i	for-

hold	til	de	mange	forretningsforhold	–	på	mikro-	og	makroplan	–	som	medieproducenter	for-

ventes	at	tage	i	betragtning.	Medieproduktion	og	mediemarkedet	fremstår	på	én	og	samme	tid	

både	komplekst	og	logisk.	Jeg	har	forsøgt	at	fremhæve	sidstnævnte	og	dertil	truffet	diverse	se-

lektive	teorivalg	med	henblik	på	at	vurdere	netop	DRs	situation,	hvorfor	undersøgelsen,	selv-

om	den	fokuserer	på	basale	forhold,	primært	afspejler	dette	aspekt.		

Som	jeg	afrundede	Afsnit	1	med	at	påpege,	må	DR	forventes	at	skulle	forholde	sig	

til	de	omstændigheder,	som	den	fremlagte	forsyningskæde	udløser,	for	at	bevare,	styrke	

og/eller	rykke	sin	markedsposition.	Det	fremgår	heraf,	at	digital	tv-produktion	og	-

distribution	er	henholdsvis	omkostningstung	og	omkostningslet.	Tv-produkter	er	i	kraft	af	

deres	audiovisuelle	form	relativt	dyre	at	producere	sammenlignet	med	andre	medieproduk-

ter,	selvom	digitaliseringen	angiveligvist	har	effektiviseret	arbejdsprocessens	teknologiske	

trin.	Først	og	fremmest	på	grund	af	det	audiovisuelle	arrangement	i	sig	selv,	og	dernæst	det	

relativt	store	antal	personer,	som	må	involveres	for	at	realisere	dette;	og	deres	arbejdslønnin-

ger	er	umiddelbart	stigende	(jf.	’Beaumol’s	Disease’),	mens	det	færdige	produkts	rentabilitet	

udfordres	af	den	stigende	markedskonkurrence	og	forbrugernes	egensindige	købemønster.	

Til	gengæld	har	tv-branchen	haft	visse	fordele,	hvad	angår	det	omstillingsarbejde,	som	digita-

liseringen	har	betydet	for	andre	mediebrancher.	Tv-produkter	har	altid	benyttet	sig	af	elek-

tronisk	distribution	og	således	altid	været	præget	af	såkaldte	’fixed	cost	economics’,	i.e.	hvor	
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distributionsomkostningerne	er	næsten	neutrale.	Det	vil	sige,	at	tv-producenter	har	altid	skul-

let	forholde	sig	aktivt	til	tv’s	kollektive	’public	good’-karakter,	særligt	i	sin	terrestriske	distri-

butionsform	og	førhen	ligeledes	sin	analoge	’åbenhed’	–	to	punkter	som	DR	fortsat	forsøger	at	

korrigere	for	’via’	den	danske	stat,	der	lovgiver,	at	alle	som	ejer	et	medieapparat	skal	betale	

medielicens.	Det	eneste,	der	i	sin	tid	begrænsede	analog	anvendelse	af	et	tv-produkt,	hvis	man	

var	indenfor	rækkevidde	af	dens	signal,	var	produktets	tidslige	varighed.	For	at	overkomme	

den	begrænsning	måtte	man	som	forbruger	investere	i	en	videooptager/-afspiller	–	hvilket	

angiveligvist	blev	mere	og	mere	udbredt	i	Danmark	op	gennem	1980-00’erne;23	men	en	vi-

deooptager/-afspiller	erstatter	blot	tidsbegrænsningen	med	en	stedbegrænsning.	Når	man	

optager	et	tv-program,	kan	det	genses	igen	og	igen,	men	kun	af	de	tilstedeværende	personer.	

For	tv’s	vedkommende	har	digitaliseringen	fjernet	den	oprindelige	tidsbegrænsning	af	tv-

produkter	og	gjort	den	til	et	aktivt	tilvalg	for	producenten	fremfor	en	uomgængelig	omstæn-

dighed.	Det	valg	skal	træffes	i	henhold	til	den	distributionsløsning,	som	tv-producenten	væl-

ger.	Ved	at	benytte	en	internetbaseret	platform	gives	netop	mulighed	for	at	udsende	produk-

ter	som	’catch	up’/’on	demand’	og	dermed	for	at	udfolde	produkternes	fulde	anvendelsespo-

tentiale.	Da	DR	råder	over	både	terrestriske	tv-kanaler	samt	en	online	platform,	har	DR	mu-

lighed	for	at	spekulere	i	og	udnytte	’cross-platform’-distribution	for	sine	tv-produkter	(endda	

multiplatform,	hvis	man	medtager	DRs	radiovirke).	På	grund	af	sine	mange	kanaler,	seks	i	alt,	

og	Internettets	billige	lagringsmulighed,	må	man	heraf	aflede	at	DR	har	god	mulighed	for	at	

kontinuerligt	høste	’economies	of	scale’	(i	form	af	publikumstal)	–	ikke	mindst	fordi	DR	’frit’	

kan	modtages	indenfor	Danmarks	grænser	og	dermed	er	ekstremt	brugervenlig.	Dette	’regne-

stykke’	gælder	både	DRs	individuelle	produktioner	og	den	planløsning	de	tilsammen	repræ-

senterer,	som	en	risikosikring	for	hinanden.	DR	som	tv-producent	og	–distributør	har	heraf	et	

godt	grundlag	for	en	sund	økonomi	på	det	digitale	mediemarked	og	en	god	mulighed	for	at	stå	

stærkt,	når	DR	skal	genforhandle	”what	level	of	funding	[…]	is	made	available	to	them”	(Doyle,	

2013:	13).		

Det	handlerum,	som	forsyningskæden	således	giver	DR,	forekommer	at	være	re-

lativt	fordelagtigt,	når	man	tager	mediemarkedets	nuværende	situation	i	betragtning.	DR	har	

mulighed	for	at	udnytte	en	forholdsmæssigt	billig	og	omfangsrig	indtjeningsstruktur	med	

henblik	på	at	skaffe	seertal.	Selvfølgelig	er	DR	i	forvejen	økonomisk	sikret	i	kraft	af	sin	status	

																																																								
23	Den	første	videooptager/-afspiller	var	VHS-maskinen,	der	kom	til	Danmark	i	1975	(hvor	den	kostede	kr.	
10.000,	svarende	til	cirka	kr.	45.000	i	dag).	Denne	blev	i	sluthalvfemserne	erstattet	af	DVD-maskinen	(som	be-
nytter	digital	teknologi)	(Madsen,	2012).		
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som	public	service-institution,	men	DRs	størrelse	forekommer	ligeledes	at	være	en	logisk	kon-

sekvens	af	markedets	fragmentering	og	forbrugernes	individualistiske	adfærdsmønstre.	Hvis	

DR	skal	løfte	sin	public	service-forpligtelse	overfor	”hele	befolkningen”	(jf.	DRs	public	service-

kontrakt),	skal	DR	forsøge	at	være,	hvor	diverse	forbrugersegmenter	er,	og	må	derfor	vokse	i	

takt	med	at	befolkningen	og	dens	adfærd	bliver	mere	mangfoldig.	’Managerial	strategies	of	en-

largement’	er	som	nævnt	en	klassisk	strategi	blandt	mediemarkedets	aktører;	men	DRs	stør-

relse	debatteres	samtidigt	som	en	negativ	faktor	på	det	danske	mediemarked	–	og	det	er	lige-

ledes	logisk	at	være	på	vagt	heroverfor,	da	en	aktørs	dominans	kan	resultere	i	markedsfejl.	

Som	det	blev	nævnt	i	opgavens	indledning	har	DF	netop	kritiseret	DR	for	at	(blandt	andet)	

skævvride	markedets	konkurrence,	og	DF	ser	gerne	at	DRs	budget	nedjusteres	med	25%.	En	

holdning	som	nuværende	kulturminister	Bertel	Haarder	ikke	er	direkte	afvisende	overfor.	

Haarder	har	bebudet,	at	han	i	efteråret	2016	vil	komme	med	et	udspil,	der	ligeledes	lægger	op	

til	at	skære	i	DRs	budgetter	(Ritzau	i	TV2,	2016).	Året	forinden,	i	2015,	tilkendegav	Haarder	

overfor	Berlingske	Politiko,	at	han	ikke	agter	”at	gå	i	krig	med	DR”	–	men	at	hans	holdning	til	

DRs	størrelse	på	daværende	tidspunkt	var	følgende:		

I	længden	er	det	nok	ikke	rimeligt	med	så	stor	en	mediekoncern.	I	øvrigt	er	det	heller	ikke	

særligt	godt	for	mangfoldigheden	eller	pluralismen,	at	ledelsen	af	de	mange	kanaler	er	

samlet	på	så	få	hænder,	[...og	jeg	vil	gerne	have	DR	til	at]	komme	med	udspil	til,	hvordan	

DR	i	rimeligt	omfang	kan	varetage	deres	såkaldte	public	service-forpligtelse	(Bleinov,	

2015).	

Debatten	om	DRs	størrelse	var	højaktuel	i	efteråret	2015,	hvor	foreningen	Danske	Medier,	der	

repræsenterer	kommercielle	medieaktører,	erklærede	at	DR	udøver	uretfærdig	konkurrence.	

DRs	generaldirektør	Maria	Rørbye	Rønn	udtalte	i	starten	af	konflikten,	at	det	ikke	direkte	lø-

ser	de	kommercielle	mediers	problemer	at	begrænse	DR.	Hun	argumenterede	for,	at	de	dan-

ske	medier	ikke	mister	publikum	til	hinanden	men	til	udlandet,	og	at	danske	medier	i	stedet	

bør	stå	sammen	om	at	skabe	en	dansk	mediedagsorden	(Blüdnikow	&	Mailund,	2015).	Den	

reelle	konkurrencesituation	på	det	danske	tv-marked	vidner	rigtignok	om	udlandets	stigende	

indtrængen	herpå.	Hvert	år	udgiver	DR	Medieforskning	en	rapport	om	”om	udviklingen	i	dan-

skernes	brug	af	de	elektroniske	medier”	(DR,	2013b:	1).	Rapporternes	indhold	varierer	i	hen-

hold	til	relevante	fokusområder	for	den	pågældende	periode.	I	2013	blev	der	blandt	andet	sat	

fokus	på	vægtfordelingen	imellem	danskernes	brug	af	online	streaming-tjenester	kontra	tra-

ditionel	flow-tv,	og	ligeledes	(hvilket	der	gøres	hvert	år)	hvordan	seerfordelingen	var	imellem	
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de	traditionelle	tv-udbydere/-kanaler.24	Seerfordeling	eller	’audience	share’	er	den	primære	

målestok,	når	man	beregner	et	mediemarkeds	konkurrencetilstand	(Doyle,	2013:	10).	I	for-

hold	til	førstnævnte	fokusområde	lød	resultatet	således:	

Efter	blot	ét	år	på	markedet	kan	Netflix	nu	kan	kalde	sig	Danmarks	sjettestørste	tv-kanal	

målt	på	seertid.	DR	Medieforskning	[...]	konkluderer	bl.a.,	at	netseningen	samlet	udgør	12	

%	af	den	totale	tv-sening	–	og	næsten	dobbelt	så	meget	blandt	unge	(ibid.:	31).		

Undersøgelsen	viste	at	traditionel	tv-sening	dominerede	med	cirka	79%,	men	at	net-sening	

vandt	frem.	Netflix	er	en	amerikansk	streaming-tjeneste,	som	mestendels	distribuerer	ameri-

kansk	produceret	indhold,	men	ligeledes	har	et	’glokalt’	fokus:25	

We	believe	great	stories	transcend	borders.	There	are	amazing	creators	of	content	from	all	

parts	of	the	world	and	our	global	footprint	allows	us	to	showcase	these	storytellers	to	

members	across	the	globe	(Netflix,	2016).	

Netflix	har	intentioner	om,	at	”break-even	globally	on	a	net	income	basis	through	2016	and	to	

then	deliver	material	global	profits	in	2017	and	beyond”	(ibid.),	og	er,	som	undersøgelsen	vi-

ser,	et	godt	eksempel	på	den	tendens,	som	Rørbye	Rønn	påpeger.26	Udover	Netflix	lister	rap-

porten	yderligere	en	række	danske	streaming-tjenester,	som	supplerer	traditionelle	danske	

tv-udbydere,	samt	to	øvrige	amerikanske,	i.e.	HBO	Nordic	og	Youtube.	I	forhold	til	seerforde-

lingen	imellem	de	traditionelle	tv-kanaler	var	TV2	Danmarks	førende	’kanalfamilie’	i	2013	

med	34,8%	efterfulgt	af	henholdsvis	DR	med	31,2%,	MTG	TV	med	10,9%	(i.e.	Mordern	Times	

Group,	der	som	nævnt	ejer	Viasat	og	herunder	blandt	andet	TV3),	SBS	Discovery	med	9,4%	

(blandt	andet	Kanal	4	og	5)	og	’øvrige’	med	15,4%	(uspecificeret).	Den	seneste	rapport	fra	

2015	viser,	at	seerfordelingen	har	rykket	sig	en	smule.	Den	indbyrdes	placering	af	kanalfami-

lierne	er	uændret,	men	DR	haler	ind	på	TV2	og	har	nu	34,0%	overfor	TV2s	35,8%,	mens	MTG	

TV	og	Discovery	Networks	(tidligere	SBS	Discovery)	er	næsten	ligestillet	med	henholdsvis	

10,7%	og	10,3%.	’Øvrige’	er	faldet	til	9,2%.	Denne	udvikling	hænger	angiveligvist	sammen	

																																																								
24	Rapportens	forfattere	lægger	vægt	på,	at	det	er	svært	at	vurdere	omfanget	af	’net-tv-sening’,	og	at	der	skal	ta-
ges	en	række	metodiske	forbehold	overfor	disse	resultater	(DR,	2013:	60).	
25	Begrebet	’glokal’	–	en	kombination	af	’global’	og	’lokal’	–	uddybes	nærmere	i	Afsnit	3	under	Internationale	di-
stributions-flows.	
26	Øvrige	eksempler	kan	også	drages	ud	fra	den	plads,	som	internationale	(særligt	amerikanske)	produkter	angi-
veligvist	optager	i	danske	producenters	distributions-/planløsninger.	Dette	aspekt	uddybes	i	Afsnit	3	under	In-
ternationale	distributions-flows.	
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med	betydningen	af	brand	på	det	digitale	mediemarkedet	(som	nævnt	under	Forbrugerkultur	

i	PEST-analysen),	hvorfor	dominerende	aktører	er	i	stand	til	at	vokse	mens	’øvrige’	skrumper.	

Rapporten	påpeger	at	DRs	og	TV2s	individuelle	fremgang	siden	2014	særligt	tilskrives	deres	

nichekanaler.	For	DRs	vedkommende	drejer	det	sig	om	DR	2,	DR	3,	DR	K	og	DR	Ramasjang,	

mens	DR	Ultra	sammen	med	hoved-/massekanalen	DR	1	mister	seere	(DR,	2015b).	

Problematikken	vedrørende	DRs	størrelse	komplicerer	DRs	public	service-

position	på	markedet	–	og	derfor	har	kulturministeren	i	tråd	med	ovenstående	udtalelse	til	

Berlingske	Politiko	”nedsat	et	sagkyndigt	udvalg,	der	skal	udarbejde	et	grundlag	for	overvejel-

ser	om	public	service-mediernes	rolle	i	medievirkeligheden	de	kommende	år”	(KUM,	2016i).	

Udvalgets	arbejde	løber	frem	til	1.	januar	2017.	Som	det	fremlægges	overfor,	er	det	i	DRs	pub-

lic	service-interesse	at	vokse	sig	stor	på	det	digitale	tv-/mediemarked	–	men	hvis	man	fore-

stiller	sig	en	situation,	hvor	DRs	public	service-forpligtelse	’nedjusteres’	fra	at	være	alment	re-

levant	for	alle	danskere,	kan	dets	størrelse	eventuelt	ligeså.	I	så	fald	er	spørgsmålet,	hvem	der	

overtager	den	plads,	der	fristilles.	Faren	ved	at	overlade	markedspladsen	til	kommercielle	

kræfter	vedrører	det	eventuelle	tab	af	’positive	externalities’	og	vækst	i	’negative	externaliti-

es’:	

[S]ome	forms	of	PSB	[i.e.	public	service	broadcasting]	content	which	are	desirable	and	

which	everybody	benefits	from,	but	which	viewers	do	not	always	want	to	tune	in	to	or	pay	

for	on	an	individual	basis,	will	be	under-supplied	in	a	free	market.	Conversely,	television	

output	which	creates	negative	externalities	may	be	over-supplied	(Doyle,	2013:	97).	

Hvorvidt,	det	reelt	ville	ske	på	det	danske	tv-/mediemarked,	er	uvist	–	særligt	hvis	man	fort-

sætter	sin	aktive	kulturpolitik	og	kvalitative	allokering	af	kanallicenser	(i.e.	’the	beauty	con-

test’)	–	men	det	er	en	væsentlig	pointe.	DR	tilbyder	lige	nu	et	genremæssigt	bredt	produktud-

valg	med	varierende	appel,	hvor	DRs	kritikkere	helst	ser,	at	dets	produktfokus	indsnævres;	

men	det	er	et	spørgsmål	om,	hvad	public	service	er,	og	igen,	hvordan	man	bedst	tjener	den	

samlede	danske	befolkning.	DRs	Bestyrelsesformand	Michael	Christiansen	sagde	i	den	forbin-

delse	–	som	et	svar	på	DFs	kritik	af	DR	og	dets	udbud	af	talent-/underholdningsprogrammer	–	

at:	

DR	er	jo	ikke	Weekendavisen	eller	Politiken.	Det	er	jo	den	klare	forudsætning,	at	DR	skal	

henvende	sig	til	hele	den	danske	befolkning	uanset	uddannelsesniveau	og	baggrund.	Det	

vil	sige,	at	den	samlede	pakke,	vi	giver	til	den	danske	befolkning,	skal	indeholde	de	ele-

menter,	der	udgør	hele	vores	liv,	siger	han	og	understreger	[til	DR	Kultur],	at	vægten	skal	
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ligge	på	kultur	og	nyheder.	Underholdning	er	under	otte	procent	af	det,	vi	laver.	Men	helt	

at	stryge	underholdning	er	ikke	en	god	idé,	for	underholdningsprogrammer	indeholder	

bestemt	også	public	service-elementer	(DR,	2016b).	

Sammenhængen	imellem	DRs	nuværende	public	service-position	på	markedet	og	

DRs	størrelse/’vokseværk’	forekommer	at	være	selvforstærkende.	DR	synes	at	være	klædt	på	

til	at	bevare	og	styrke	sin	markedsposition,	men	ikke	til	at	rykke	sig	derfra,	sådant	som	DRs	

kritikere	gerne	ser	ske.	Det	kan	muligvis	løses	ved	at	ændre	DRs	strategiske	public	service-

formål,	og	tiden	vil	snart	vise,	hvad	public	service-udvalget	foreslår	med	hensyn	hertil.	Indtil	

da	kan	man	–	som	denne	opgaves	problemfelt	indikerer	–	imidlertid	undre	sig	over	public	

service-konceptets	’begrænsninger’	af	DRs	internationale	handlerum.	DRs	forpligtelse	overfor	

den	danske	befolkning	lægger	bånd	på	DRs	internationale	handlinger,	og	forhindrer	DR	i	at	

spekulere	i	international	salg	og	succes	for	de	produkter,	som	egner	sig	hertil,	men	til	hvilken	

nytte?	International	salg	og	succes	er	umiddelbart	i	DRs	økonomisk	egeninteresse	i	form	af	en	

potentielt	større	publikumspulje	(større	’economies	of	scale’)	og	er	angiveligvist	gavnlig	for	

det	danske	samfund	på	anden	vis.	Man	bør	måske	gentænke	hvordan	DR	bedst	’servicerer’	den	

danske	befolkning	fra	et	nutidigt	perspektiv?	En	international	produkt-/salgsstrategi	er	ikke	

direkte	omtalt	i	opgavens	medieøkonomiske	markedsundersøgelse,	men	falder	ind	under	

’managerial	strategies	of	enlargement’	–	igen	skal	(særligt	digitale)	medieprodukters	’public	

good’-karakteristik	tages	i	mente:	

Reproductions	costs	are	negligible	and	scarcity	is	not	a	problem,	so	media	content	seems	

well	suited	to	wide	international	distribution.	From	a	producer’s	point	of	view,	spreading	

production	costs	across	as	many	additional	geographic	markets	as	possible	is	the	ideal	

strategy	(Doyle,	2013:	174).	

En	international	produkt-/salgsstrategi	kan	umiddelbart	bidrage	til	DRs	rentabilitet	og	kan	

muligvis	kaste	’positive	externalities’	af	sig	til	det	danske	(og	globale)	samfund,	som	på	nuvæ-

rende	tidspunkt	ikke	tages	direkte	i	betragtning,	men	er	attråværdige.	Disse	overvejelser	un-

derstøttes	og	uddybes	i	sidste	del	af	opgaven,	der	er	medie-	og	kulturteoretisk	funderet.	
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AFSNIT	3	
INTERNATIONAL	MEDIEDISTRIBUTION	

En	international	hitstrategi	
International	salg	og	succes	er	som	sagt	indledningsvis	ikke	ukendt	for	DR,	men	det	eksisterer	

lige	nu	som	et	’hændeligt	tilfælde’	fremfor	en	velovervejet	(om	end	spinkel)	hitstrategi.	En	in-

ternational	produkt-/salgsstrategi	er	ikke	lige	fordelagtig	for	alle	tv-/medieprodukter.	Som	

Netflix	citereres	for	at	påpege	ovenfor,	er	det	særligt	”great	stories	[that]	transcend	borders”	

(kursiv	tilføjet).	International	distribution	er	primært	egnet	til	medieprodukter	med	’almen-

gyldig’	relevans,	i.e.	som	alle	mennesker	i	teorien	kan	relatere	sig	til	i	større	eller	mindre	grad	

uanset	lokale	tilhørsforhold;	og	derfor	er	det	i	højere	grad	kunstneriske	og	på	anden	vis	

idébaserede	produkter,	der	kan	distribueres	internationalt,	fremfor	aktuelle	informations-

produkter	med	et	smalt	lokalt	fokus.	Olson	associerer	denne	almengyldighed	med	et	værks	

mulige	transparens,	i.e.:	

Transparency	is	the	capability	of	certain	texts	to	seem	familiar	regardless	of	their	origin,	

to	seem	a	part	of	one’s	own	culture,	even	though	they	have	been	crafted	elsewhere.	The	

commercial	advantage	to	a	movie	or	television	program	of	this	type	is	that	it	has	the	po-

tential	to	garner	a	large	global	market;	[...]	a	film	that	lacks	transparency	has	much	more	

limited	commercial	possibilities	(1999:	14).	

Olson	har	særligt	fokus	på	film-	og	tv-produkter,	men	begrebet	vedrører	alle	kulturelle	arte-

fakter,	der	gør	brug	af	et	”textual	apparatus	that	allows	audiences	to	project	indigenous	val-

ues,	beliefs,	rites,	and	rituals	into	[them…]”	(ibid.:	4,	kursiv	tilføjet).	Audiovisuelle	medier	har	

den	’fordel’,	at	deres	medialitet	aktiverer	flere	dele	af	menneskets	sanseapparat,	i.e.	ører	og	

øjne,	hvormed	distancen	til	det	indhold	der	projiceres	forkortes	(McLuhan,	1969).	Så	selvom	

medieprodukter	deler	’kerne’	skal	det	ikke	negligeres	at	de	kan	bruges	og	opleves	på	meget	

forskellig	vis.	

Olson	påpeger,	at	der	er	en	oplagt	sammenhæng	imellem	transparens	og	den	rol-

le,	som	myter	og	mytologi	spiller	i	menneskers	liv	på	tværs	af	sociale	kulturer.	Myter	er	sim-

ple	narrative	strukturer,	der	kaster	lys	over	menneskets	eksistens,	hvilket	er	et	alment	socialt	

og	psykologisk	behov.	En	myte	består,	fordi	den	engagerer	mennesker	direkte:	
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[W]hether	it	be	in	the	form	of	allegory,	analogy,	or	fable,	the	reader	senses	from	myth	that	

it	is	speaking	directly	to	him	or	her,	that	it	has	something	relevant	and	useful	to	convey	

(ibid.:	19).	

Der	eksisterer	ikke	ét	verdensomspændende	mytologisk	narrativ,	og	det	er	heller	ikke	myten	

selv,	der	tilfører	en	’tekst’	transparens;	men	myten	repræsenterer	det	ypperste	eksempel	på	

et	narrativ,	der	anvender	et	transparent	’tekstapparat’,	hvormed	mennesker	søger	at	forstå	

dem	selv	og	deres	plads	i	livet	ud	fra	personlige	kulturelle/’indigenous’	tilhørsforhold.	Olson	

har	især	fokus	på	Hollywoods	internationale	film-	og	tv-succes,	og	Hollywoods	brug	af	tekstu-

el	transparens:	

For	better	or	worse,	the	transparency	phenomenon	facilitates	the	fragmented	and	inco-

herent	beginnings	of	postcolonial	culture.	Hollywood	studios	have	learned	to	profit	from	

transparency	and	increasingly	exploit	in	the	production	of	television	programs	and	fea-

ture	films	(ibid.:	4-5).	

Men	Hollywood	er	ikke	alene	herom,	det	er	en	almen	anvendt	hitstrategi,	som	benyttes	på	

tværs	af	det	globale	mediemarked.	Grunden	til	at	Hollywood	imidlertid	har	ekstra	stor	succes,	

er	dens	karakteristiske	brug	af	konceptuel	synergi,	som	også	kan	betegnes	Hollywoods	evne	

til	at	effektivt	høste	’economies	of	scope’.	Hollywood	har	altid	været	dygtig	til	at	udnytte	’in-

tellectual	property’	og	til	at	markedsføre	et	produkt	på	tværs	af	og	eventuelt	integreret	i	di-

verse	platform	(i.e.	’cross-’	og	multiplatformdistribution).	Olsons	primære	eksempel	herpå	er	

filmen	Jurassic	Park	(1993),	hvis	succes	tilskrives	dens	simultane	markedsføring	af	”dinosaur	

toys	and	human	action	figures,	games	(both	traditional	and	computer),	the	tie-in	with	a	

McDonald’s	promotion,	licensed	clothing,	candy,	and	television	specials	about	the	making	of	

Jurassic	Park,	not	to	mention	the	theme	park	ride”	(ibid.:	14).	Jurassic	Park	har	indtjent	over	

én	milliard	dollars	på	verdensplan,	hvilket	understøttes	af	dens	omfangsrige	markedsførings-

plan,	men	i	sidste	ende	tilskrives	dens	tekstuelle	transparens.	Ifølge	Olson	er	det	”transparen-

cy	[that]	forms	the	tectonic	plates	of	a	Hollywood	planet”	(ibid.:	22).	
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Internationale	distributions-flows	
Hollywoods	kulturelle	’verdensdominans’	er	et	anerkendt	faktum.	Thussu	bemærker,	at:		

Though	some	peripheral	countries	have	emerged	as	exporters	of	television	programmes	

and	films	[...],	the	USA	continues	to	lead	the	field	in	the	export	of	audio-visual	products.	

From	news	and	current	affairs	(CNN,	Discovery),	through	youth	programming	(MTV),	

children’s	television	(Disney),	feature	films	(Hollywood),	sport	(ESPN)	to	the	Internet	

(Google),	the	United	States	is	the	global	behemoth	(2007:	12).	

USA's	kulturelle	aftryk	på	det	globale	mediemarked	overskygger	alle	andres,	mens	Storbri-

tannien	kan	siges	at	lægge	sig	i	kølvandet	herpå,	særligt	med	hensyn	til	informationsoriente-

rede	produkter.	Ifølge	Thussu	(2007),	hvis	antagelser	bygger	på	en	række	studier	foretaget	af	

primært	UNESCO,	er	den	eneste	ikke-vestlige	aktør	med	global	dominans	Japan,	hvad	angår-

tegneserier	(i.e.	manga)	og	animationsfilm	(blandt	andet	Studio	Ghiblis	produktioner,	e.g.	Min	

Nabo	Totoro	fra	1988	og	Chihiro	og	Heksene	fra	2001,	som	vandt	en	amerikansk	Oscar	for	

bedste	animationsfilm).	Thussu	benytter	sig	af	et	flow-begreb	til	at	beskrive,	hvordan	især	au-

diovisuelle	medier	distribueres	på	verdensplan.	Han	låner	dette	udtryk	fra	sociolog	og	kom-

munikationsteoretiker	Manuel	Castells.	Castells	vurderer,	at	flows	dominerer	moderne	liv	i	

form	af	’flows	of	capital,	information,	technology,	organisational	interactions,	images,	sounds	

and	symbols’	(citeret	i	Thussu	2007:	11).	Flow-begrebet	anvendes	ofte	indenfor	globalise-

ringsstudier,	som	en	måde	at	beskrive	globalisering	på.	Globalisme	som	begreb	kan	egentlig	

placeres	på	et	kontinuum	med	lokalisme,	nationalisme	og	regionalisme,	der	alle	beskriver	en	

’spatio-temporal’	forbindelse	imellem	mennesker;	men	globalisme	afviger	samtidigt	herfra,	

idet	at	lokale/nationale/regionale	forbindelser	knytter	sig	til	specifikke	steder.	Globale	for-

bindelser	er	derimod	’flydende’	men	kan	variere	ud	fra	’extensity,	intensity,	velocity	and	im-

pact’	(Held	et	al.,	2003).	‘Flow’	skal	forstås	som	“[...]	the	movements	of	physical	artefacts,	peo-

ple,	symbols,	tokens	and	information	across	space	and	time”	(ibid.:	68)	–	hvilket	ligger	i	Ca-

stells	tematisering	af	forskellige	globale	flows.	

Thussu	skelner	imellem	tre	typer	af	audiovisuelle	flows,	i.e.	globale,	transnatio-

nale	og	geokulturelle,	hvoraf	han	kategoriserer	globale	som	absolut	dominerende,	mens	

transnationale	og	geokulturelle	repræsenterer	forskellige	kontra-/subalterne	(i.e.	laverestå-

ende)	flows.	Dominerende	flows	emanerer	primært	fra	den	nordlige	halvkugle	med	USA	i	cen-

trum	(som	nævnt	ovenfor),	mens	kontra-flows	stammer	fra	den	globale	medieindustris	peri-

feri.	På	baggrund	af	USA’s	tunge	position	på	mediemarkedet,	definerer	Thussu	globale	flows	
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som	’dominant	flows	of	Americana’.	Med	det	mener	han,	at	øvrige	nordlige/reelt	europæiske	

audiovisuelle	flows	er	influeret	af	amerikanske	medier	–	Europa	er	USA’s	største	importør	af	

film-	og	tv-produkter,	og	ofte	udkonkurrerer	disse	lokale/nationale	produkter	–	hvorfor	deres	

indhold	til	en	vis	grad	imiterer	amerikansk	indhold:	

[I]f	there	is	a	media	’cultura	franca’,	it	is	based	on	American-style	popular	entertainment	

forms	–	soaps,	game	shows,	talk	shows,	hospital	and	detective	series	–	but	preferably	with	

nationally	specific	themes	and	settings	(Thussu,	2007:	17).	

Med	hensyn	til	transnationale	og	geokulturelle	flows	er	der	aspekter	heraf	som	konflikter	

med	’americana’	og	aspekter,	som	eksisterer	parallelt	hermed.	Transnationale	flows	strøm-

mer	ud	fra	især	den	sydlige	og	østlige	del	af	kloden	og	flyder	både	herimellem	og	mod	nord.	Et	

par	eksempler	herpå	er	Bollywood-produktioner	og	nyhedsnetværket	Al-Jazeera,	der	begge	

vokser	i	anerkendelse	og	dominans.	Geokulturelle	flows	servicerer	i	høj	grad	forskellige	’dias-

poras’	på	tværs	af	kloden,	en	udvikling	som	ligeledes	vokser,	idet	stigende	global	handel	og	

kommunikation	fører	til	stigende	migration.	Thussu	fremhæver	især	Phoenix	Chinese	Channel	

–	hvis	moderselskab	ejes	af	21st	Century	Fox	(tidligere	News	Corporation,	som	grundlages	af	

mediemogulen	Rupert	Murdoch)	–	som	sender	satellit-tv	fra	Hong	Kong	på	mandarin	og	kan-

tonesisk	(ibid.).	

Det	faktum	at	Phoenix	Chinese	Channel	har	forbindelse	til	det	amerikanske	mas-

semedieselskab	21st	Century	Fox	påpeger	det	komplekse	forhold,	der	er	imellem	domineren-

de	flows	og	kontra-flows,	og	som	kendetegner	global	kultur	generelt.	På	grund	af	den	store	

rolle	’americana’	spiller	på	tværs	af	kloden	næres	en	vis	frygt	for,	at	lokale	kulturforskelle	

langsomt	udviskes;	og	fordi	at	amerikanske	producenter	er	dygtige	til	at	spekulere	i	internati-

onal	medieproduktion	og	-distribution	(jf.	blandt	andet	Olsons	karakteristik	af	en	’Hollywood	

planet’),	ses	der	mange	varianter	af	såkaldt	’glocal	americana’.	Glokalismebegrebet	skal	her	

forstå	således:	

[M]edia	content	and	services	[are]	being	tailored	to	specific	cultural	consumers,	not	so	

much	because	of	any	particular	regard	for	national	cultures	but	as	a	commercial	impera-

tive.	[…]	This	localisation	trend	is	discernible	in	the	growth	of	regional	or	local	editions	of	

Western	or	more	specifically	American	newspapers	or	magazines;	the	transmission	of	tel-

evision	channels	in	local	languages	and	even	producing	local	programming,	as	well	as	hav-

ing	local	language	websites	(Thussu,	2007:	21).		
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En	glokal	strategi	eksemplificerer	ifølge	Thussu,	hvordan	kontra-/subalterne	flows	indlejres	i	

dominerede	’americana’-flows,	hvormed	samme	heterogene	verdensorden	opretholdes,	og	

han	er	derfor	kritisk	overfor	en	sådant	hybridkultur.	Kontra-flows,	der	reelt	konflikter	med	

’americana’,	har	en	meget	lav	’extensity,	intensity,	velocity	and	impact’	sammenlignet	med	

dominerende	flows	–	og	fra	et	ideologisk	perspektiv,	handler	kontrastaspektet	ikke	om	et	

flows	geografiske	retning	eller	om	en	samtidig	understøttelse	af	lokal	kultur,	men	om	en	al-

ternativ	dagsorden	til	den,	der	dominerer	globalt.	Thussu	mener	dog	ikke,	at	der	er	fare	for,	at	

der	opstår	en	egentlig	homogen	’americana’-kultur,	men	han	lægger	sig	på	sin	vis	op	ad	Rit-

zers	’McDonaldization’-tese,	i.e.:	

The	’McDonaldization	thesis’	[i.e.	the	process	by	which	the	principles	of	the	fast-food	res-

taurant	are	coming	to	dominate	more	and	more	sectors	of	American/world	society]	is	de-

rived,	most	directly,	from	Max	Weber’s	(1968[1921])	theory	of	rationalization	of	the	Occi-

dent	and	ultimately	the	rest	of	the	world	[...].	Weber	tended	to	see	this	process	as	inexora-

ble,	leading,	in	the	end,	to	the	iron	cage	of	rationalization	from	which	there	was	less	and	

less	possibility	of	escape	(Ritzer,	1996:	291/293).		

Ligesom	Ritzer	ser	Thussu	globaliseringen	som	primært	drevet	af	økonomisk	rationalisme,	

hvor	de	dominerende	aktører	kontinuerligt	fokuserer	på	at	effektivisere	de	processer,	som	

anvendes.	’McDonaldization’	og	Webers	’iron	cage	of	rationalization’	tegner	angiveligvist	et	

dystert	fremtidsbillede,	hvor	verdenssamfundet	i	sidste	ende	fremstår	overordnet	effektivt	og	

deraf	homogent;	men	Thussus	pointe	er,	at	den	globale	effektivisering	selv	effektiviseres	ved	

at	bruge	glokale/kulturelt	hybride	strategier:	

As	Americana	expands	and	deepens	its	hegemony,	a	hybridised	and	localised	media	prod-

uct	can	provide	the	more	acceptable	face	of	globalisation	and	therefore	effectively	legiti-

mise	the	ideological	imperatives	of	a	free-market	capitalism	(Thussu,	2007:28).		

Man	kan	diskutere	denne	udvikling	på	godt	og	ondt,	men	det	er	nemt	at	finde	ek-

sempler	på,	at	verdenssamfundet	bevæger	sig	i	retningen	heraf.	Med	hensyn	til	Europa	–	som	

angiveligvist	understøtter	og	promoverer	’americana’	–	forekommer	den	primære	frygt	for	

kulturel	globalisering	at	være	dens	evne	til	at	undergrave	national	identitet	og	diversitet	til	

fordel	for	en	anglikansk.	Her	ses	glokale	forretningsstrategier	som	en	måde,	at	neddæmpe	

denne	udvikling	på,	mens	økonomisk	vækst	fortsat	stimuleres.	EU	arbejder	lige	nu	på	at	op-

rette	et	’digital	single	market’	og	som	en	del	af	denne	strategi	(der	officielt	fremlægges	sidst	i	
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2016),	har	EU-kommissionen	i	en	pressemeddelelse	i	maj	2016	angivet,	at	man	vil	opdatere	

reguleringen	af	det	audiovisuelle	marked	og	herunder	præsentere	en	”targeted	approach	to	

online	platforms”	(EU,	2016).	Det	vedrører	den	stigende	popularitet,	som	især	amerikanske	

’on	demand’-udbydere	har	på	det	europæiske	film-/tv-marked,	hvilket	mange	medlemsstater	

finder	problematisk	for	deres	nationale	produktionsmiljø.	Planen	er	at	indføre	kvoter	for	både	

distributionen	og	produktionen	af	nationalt	indhold.	Det	vil	give	medlemsstaterne	”the	power	

to	oblige	Netflix,	Amazon	and	others	‘to	reserve	at	least	20pc	share	for	European	works	in	

their	catalogues	and	to	ensure	adequate	prominence	of	such	works’”	(Williams,	2016).	EU	sø-

ger	på	denne	måde	at	beskytte	national	identitet	og	diversitet	på	tværs	af	Europa	samtidigt	

med	at	lokale,	kreative	miljøer	får	et	økonomisk	boost:	

Alongside	fears	over	the	decline	of	continental	languages,	the	measures	announced	by	Eu-

ropean	Commissioners	Gunther	Oettinger,	of	Germany,	and	Andrus	Ansip,	of	Estonia,	have	

been	introduced	amid	economic	worries	about	the	dominance	of	US	technology	giants.	

They	are	the	latest	in	a	string	of	EU	initiatives	meant	to	boost	Europe’s	flagging	sector	and	

provide	a	launchpad	for	home-grown	companies	to	compete	globally	(ibid.).	

Såfremt	at	Netflix,	Amazon	og	lignende	går	ind	på	disse	krav	–	hvilket	de	utvivlsomt	gør	og	al-

lerede	er	begyndt	’frivilligt’	på,27	da	Europa	som	sagt	er	primær	importør	af	amerikanske	tv-	

og	filmprodukter	–	reflekterer	det	en	effektiv	udnyttelse	af	amerikansk	glokalisering	på	euro-

pæisk	jord,	men	med	en	europæisk	målsætning.	

	 	

																																																								
27	Jf.	Netflix’	internationale	vision,	som	refereres	i	opgavens	delkonklusion.	Netflix	havde	5.	maj	2016	verdens-
premiere	på	sin	første	hundred	procent	europæiske	produktion,	i.e.	den	franske	tv-serie	Marseille;	og	ifølge	det	
amerikanske	branchemagasin	Variety,	har	Netflix	på	nuværende	tidspunkt	”multiple	original	series	in	produc-
tion”	(Mayorga,	2016)	i	blandt	andet	Mexico,	Brasilien	og	Storbritannien.		
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AFSNIT	4	
DANSK	TV-SALG	OG	SUCCES	I	STORBRITANNIEN	

Europæiske	nichemarkeder:	Kultiveret	’top-down’	og	’bottom-up’	
EU's	fokus	på	national	identitet	og	diversitet	stammer	fra	de	enkelte	medlemsstaters	bekym-

ring	i	forhold	hertil	(Williams	(2016)	fremhæver	særligt	Frankrig	og	Spanien);	men	den	’nød’,	

nationale	medieproducenter	lider,	hænger	som	tidligere	beskrevet	ligeledes	sammen	med	

moderne	fragmenteret	forbrugerkultur.	En	talsmand	for	Netflix	pointerede	i	forhold	til	EU’s	

intentioner,	at	”[w]e	appreciate	the	Commission's	objective	to	have	European	production	

flourish,	however	the	proposed	measures	won't	actually	achieve	that”	(Williams,	2016).	Eu-

ropæiske	mediemiljøer	er	primært	under	pres,	fordi	forbrugerne	har	en	stigende	kontrol	over	

deres	medieforbrug.	Mediemarkedets	’pull’-struktur	gør,	at	forbrugernes	smag	individualise-

res,	hvilket	udfordrer	mediebrancherne	på	godt	og	ondt;	men	en	umiddelbart	positiv	effekt	

heraf	er	dog,	at	nicheproduktion	og	-distribution	styrkes,	og	det	har	givet	grobund	for	etable-

ringen	af	forskellige	nichemarkeder	(hvis	dimensioner	ikke	bør	overdrives,	men	skal	aner-

kendes	(Doyle,	2013:	80;	Thussu,	2007)),	herunder	nichemarkeder	bestående	af	ikke-

anglikanske	medier.	Skandinaviens	mediesucces	i	blandt	andet	Storbritannien	kan	beskrives	

netop	sådant,	i.e.	som	et	synergetisk,	ikke-anglikansk	nichefænomen,	der	strækker	sig	over	

primært	tv-,	film-	og	litteraturmarkedet.	Denne	succes	er	dog	ikke	etableret	’bottom-up’	som	

en	forbrugerdrevet	trend,	men	er	kultiveret	’top-down’	fra	blandt	andet	EU-politisk	side.	Dens	

størrelse	og	vedligeholdelse	skyldes	dog	de	britiske	forbrugers	stigende	smag	for	skandinavi-

ske	medier	og	kultur	og	ikke	mindst	Skandinaviens	evne	til	at	levere	professionelle	medie-

produkter	af	høj	kvalitet.	

’Television	Without	Frontiers’	med	’Nordvision’	
I	1989	vedtog	man	i	EU	et	direktiv	med	titlen	’Television	Without	Frontiers’.	Formålet	med	

dette	var	–	som	med	resten	af	EU’s	indre	marked	–	at	fjerne	nationale	forhindringer	for	salg	og	

transmission	af	tv-produkter	imellem	medlemsstater.	I	2007	skiftede	direktivet	navn	til	'Au-

diovisual	Media	Services	Directive’	og	i	2010	kodificeredes	direktivet	således,	at:	
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It	covers	all	audiovisual	media	services	–	traditional	television	(linear	service)	and	video-

on-demand	(non-linear	services)	–	and	establishes	a	number	of	general	requirements	for	

them[,	...i.e.]	the	identification	of	media	service	providers,	the	prohibition	of	incitement	to	

hatred,	the	accessibility	for	people	with	disabilities,	measures	for	the	promotion	of	Europe-

an	works,	certain	qualitative	requirements	for	commercial	communications,	sponsoring	

and	product	placement	(EU,	2014:	8,	kursiv	tilføjet).		

EU's	intentioner	om	at	promovere	europæiske	audiovisuelle	værker	på	tværs	af	medlemssta-

ter	er	en	del	af	EU's	’Agenda	for	Culture’	(etableret	i	2007),	som	søger	at	højne	”cultural	diver-

sity	and	dialogue	between	cultures,	culture	as	a	catalyst	for	creativity	and	innovation,	[and]	

culture	as	part	of	the	EU’s	international	relations”	(ibid.:	4).		

Ifølge	Bondebjerg	og	Redvall	(2015)	har	EU’s	fokus	på	’television	without	fronti-

ers’	været	med	til	at	skabe	den	succes	som	skandinaviske	og	især	danske	tv-produktioner	ny-

der	i	eksempelvis	Storbritannien.	De	fremhæver,	at	EU’s	kulturpolitik	har	bidraget	til	at	styrke	

samarbejdet	imellem	internationale	medieproducenter,	men	lægger	samtidigt	vægt	på	at	det	

samarbejde	allerede	eksisterede	imellem	de	skandinaviske	lande,	hvor	det	således	er	ekstra	

stærkt.	I	Skandinavien	har	der	længe	været	tradition	for	at	co-producere	og	-distribuere	tv	og	

film,	og	det	har	ført	til	en	stigende	professionalisering	af	skandinavisk	tv-	og	filmproduktion,	

”[as	it]	ensures	more	money	for	production	and	larger	audiences	for	products	that	are	other-

wise	primarily	intended	for	national	audiences”	(Bondebjerg	&	Redvall,	2015:	235)	–	og	der-

for	er	skandinaviske	produkter	ligeledes	i	god	stand	til	at	konkurrere	på	det	internationale	

mediemarked.	Et	vigtigt	initiativ	i	denne	forbindelse	har	været	etableringen	af	Nordvision	i	

1959,	i.e.:	

[A]	co-operative	venture	between	public	service	broadcasters	in	Denmark,	Norway,	Swe-

den,	Iceland	and	Finland.	[...which]	has	gradually	developed	co-operative	structures	for	

production,	programme	exchange	and	strategic	policy	development.	With	the	introduction	

of	the	Nordvision	Fund	(1988),	which	included	a	sizeable	allocation	of	money	for	co-

production,	the	basis	for	an	inter-Scandinavian	television	culture	was	gradually	created	

(ibid.:	220).	

Bondebjerg	og	Redvall	pointerer,	at	uden	denne	professionalisering	havde	skandinaviske	

produkter	ikke	været	i	stand	til	at	opnå	sin	nuværende	succes.	Selvom	EU	forsøger	at	opbygge	

en	gensidig	kulturudveksling	på	tværs	af	EU	er	det	generelt	svært	for	europæiske	mediedi-

stributører	at	overkomme	de	såkaldte	’cultural	proximity	barriers’,	i.e.	de	nationale	kultur-
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/sprogkløfter,	som	er	imellem	de	enkelte	medlemslande.	Det	kræver	en	vis	professionalisme	

og	heraf	magt,	som	den	USA	besidder	(og	til	en	vis	grad	Storbritannien)	–	hvilket	Skandinavi-

en	imidlertid	har	været	dygtig	til	at	fostre	og	imitere	de	seneste	årtier.		

Dansk	fiktion	på	britisk	tv	
Storbritannien	figurerer	i	flere	akademiske	artikler,	som	et	godt	eksempel	på	Danmarks	og	

Skandinaviens	internationale	tv-succes	(blandt	andet	Bondebjerg	&	Redvall,	2015;	Redvall,	

2013;	Hedling,	2014).	Midgley,	medieekspert	på	det	britiske	dagblad	The	Telegraph,	beskriver	

fænomenet	således:	

[I]t	is	barely	three	years	since	BBC	Four	viewers	were	introduced	to	The	Killing,	and	its	

uniquely	Danish	way	of	solving	Nanna’s	murder.	It	heralded	such	a	spate	of	“Nordic	noir”	–	

notably	including	The	Bridge	and	Borgen	–	that	Scandinavian	shows	are	now	as	integral	to	

the	British	TV	drama	landscape	as	EastEnders	or	Marple.	So	much	so,	that	some	of	their	

tricks	are	being	stolen	by	our	own	new	series	(2014).	

Midgley	refererer	sidst	i	citatet	blandt	andet	til	to	britiske	krimiserier	ved	navn	The	Fall	

(2013-)	og	Broadchurch	(2013-),	som	menes	at	have	indholdselementer	tilfælles	med	Nordic	

noir;	og	derudover	refereres	i	artiklen	til	den	britiske-franske	remake	af	Bron|Broen,	som	er	

’glokaliseret’	til	The	Tunnel	(2013-),	i.e.	Eurotunnellen	imellem	England	og	Frankrig.	

Storbritanniens	fascination	af	skandinaviske	tv-serier	skal	delvist	tilskrives	BBC	

4’s	indsats	og	prioritering	heraf.	BBC	4	importerede	i	2011	første	sæson	af	DR’s	tv-serie	For-

brydelsen	(oversat	til	The	Killing)	(fire	år	efter	dansk	premiere,	Forbrydelsen	I-III	blev	oprinde-

ligt	vist	på	DR	1	imellem	2007-2012)	og	efterfølgende	sæson	to	og	tre.	De	britiske	seertal	vid-

ner	om	den	stigende	interesse,	som	løbende	kultiveredes	blandt	det	britiske	publikum	–	og	

hvordan	det	ikke-anglikanske	tv-marked	ifølge	Bondebjerg	og	Redvall	fik	grobund	for	at	vok-

se:	

Although	it	was	a	much	praised	and	prize-winning	series,	and	also	widely	discussed,	at	

least	in	the	quality	press,	it	started	out	slowly	with	a	rating	of	around	400,000	viewers	on	

BBC4,	jumped	to	around	800,000	for	the	second	season	and	finally	in	the	third	season	

found	an	audience	of	more	than	a	million,	when	it	could	be	watched	on	both	BBC4	and	

BBC	HD.	In	a	British	context	with	a	much	larger	population	than	Denmark	these	figures	of	

course	represent	a	much	lower	share	(3–5%),	but	even	though	the	series	cannot	be	con-
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sidered	a	success	in	terms	of	reaching	mass	audiences	in	other	European	countries,	the	se-

ries	has	put	the	trans-European	reception	of	TV	drama	on	the	map	(2015:	231).	

Ward	påpeger,	at	BBC	4’s	indkøb	af	blandt	andet	Forbrydelsen	skyldes	en	bevidst	public	ser-

vice-strategi	om	at	udbrede	ikke-anglikansk	tv.	Dette	skridt	repræsenterer	en	”turnaround	in	

policy”	(2013:	252)	på	ganske	få	år	imellem	2005	og	2011	(efter	at	Forbrydelsen	I	var	blevet	

vist	på	tv),	hvor	det	nu	er	en	del	af	BBC’s	public	service-kontrakt,	at	”broaden	UK	audiences’	

experience	of	and	exposure	to	different	cultures	from	around	the	world”	(ibid.:	253)	–	som	en	

kontrast	til	udtalelser	fra	BBC	i	2005,	hvor	der	lagdes	vægt	på,	at	man	vil	investere	i	nationale	

fremfor	internationale	tv-produkter	(ibid.).	At	denne	udvikling	har	fundet	sted	er	imidlertid	

knyttet	til	det	høje	niveau	især	danske/DR’s	tv-serier	demonstrerer	(i	tråd	med	Bondebjerg	

og	Redvalls	pointe).28	Ward	har	interviewet	forskellige	beslutningstagere	hos	BBC,	som	peger	

på	”the	obviously	advantageous	prospect	of	reliably	high	production	values	and	consistency	

in	narrative	style	from	one	import	to	the	next”	(2013:	253),	som	man	er	sikker	på	at	få	fra	DR.	

Hvilket	man	til	gengæld	ikke	er	sikker	på	at	få,	når	eksempelvis	amerikanske	serier	importe-

res,	idet	den	beslutning	ofte	træffes	på	baggrund	af	et	enkelt	pilotafsnit.	DR	producerer	ikke	

pilotafsnit,	men	går	direkte	i	produktion,	hvilket	vidner	om	kreativ	frihed	samt	professiona-

lisme	og	intern	tillid	i	DR	(Bondebjerg	og	Redvall,	2015:	227).	

BBC	4’s	’popular	subtitled	drama	slot’	lørdag	aften	klokken	ni	har	været	med	til	

at	bane	vejen	for	DRs	succes	i	Storbritannien	samt	det	ikke-anglikanske	tv-marked	generelt.	

En	niche	som	har	spredt	sig	til	andre	britiske	tv-udbydere,	heriblandt	Channel	4	–	med	sin	

programsektion	Walter	Presents,	i.e.	”[a]	collection	of	the	best	foreign-language	drama	series	

from	around	the	world,	handpicked	specially	for	you”	(Channel	4,	2016)	–	og	Sky	Arts	(Kemp,	

2016).	

Omfanget	af	dansk	fiktions	succes:	Interview	med	DR	Sales	
I	et	forsøg	på	at	bedre	forstå	omfanget	af	DRs	succes	i	Storbritannien	har	jeg	interviewet	

salgs-	og	marketingschef	Helene	Aurø	fra	DRs	internationale	salgsafdeling	DR	Sales.	Selve	in-

terviewet	var	udformet	som	et	’exploratory	interview’	og	havde	således	en	relativt	åben	

struktur	(Kvale,	2007:	kapitel	4).	Som	interviewer	havde	jeg	to	hovedspørgsmål,	men	lod	el-

																																																								
28	Ward	fremhæver	Forbrydelsen,	Borgen	og	Bron|Broen,	men	sidstnævnte	er	reelt	ikke	produceret	af	DR.	
Bron|Broen	er	et	samarbejde	imellem	danske	Nimbus	Film	og	svenske	Filmlance	International	(DFI,	2016).		
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lers	samtalen	udfolde	sig	i	forhold	til	respondentens	svar.	Det	er	der	god	grund	til,	hvorfor	jeg	

skal	knytte	en	kritisk	bemærkning	til	mit	interview,	førend	dets	’data’	berettes.	Det	lå	desvær-

re	på	et	tidligt	stadie	i	min	opgaveskrivning,	hvor	opgavens	tematik	ikke	lå	fuldstændigt	fast;	

og	respondenten	var	presset	på	tid	og	havde	kun	mulighed	for	at	føre	en	telefonsamtale,	mens	

hun	kørte	i	bil.	Særligt	sidstnævnte	omstændighed	gjorde	at	mine	muligheder	for	at	iscene-

sætte	interviewet	var	begrænset,	og	jeg	følte	et	ekstra	pres	i	forhold	til	at	løbende	tolke	re-

spondentens	svar	på	effektiv	vis.	Som	Kvale	bemærker	er	respondentens	stemmeføring	og	

non-verbale	udtryk	med	til	at	berige	ens	interviewdata,	hvilket	jeg	imidlertid	var	relativt	af-

skåret	fra	at	få	indtryk	af	(2007:	kapitel	5).	Som	kompensation	for	dette	gjorde	jeg	mere	op-

mærksom	på	mig	selv	i	løbet	af	interviewet	end	det	retrospektivt	synes	hensigtsmæssigt;	og	

derudover	lagde	jeg	ekstra	vægt	på	min	egen	person	og	min	professionelle	relation	til	inter-

viewemnet.	Jeg	er	tidligere	ansat	på	DR	Fiktion	på	tv-serien	Bedrag	og	brugte	det	forhold	samt	

anden	professionel	filmerfaring	til	at	åbne	og	lede	samtalen	på	vej	fremfor	at	lade	responden-

ten	alene	berette.	Jeg	har	imidlertid	aldrig	stiftet	professionelt	eller	personligt	bekendtskab	

med	respondenten.	Min	interviewmetode	synes	heraf	relativt	fejlbehæftet,	men	dens	data	er	

relevant	og	skal	derfor	viderebringes.	Denne	data	er	per	natur	kvalitativ,	men	på	grund	af	re-

spondents	professionelle	position	anses	hendes	svar	som	et	udtryk	for	både	faglig	ekspertise	

og	indsigt	i	interviewemnet.	En	transskription	af	interviewet	er	vedlagt	som	bilag.	

De	spørgsmål,	som	Aurø	blev	stillet,	handlede	om	udviklingen	i	dansk	tv-

fiktions/DRs	succes,	og	hvorvidt	denne	succes	forekom	at	være	stigende.	Indledningsvist	blev	

hun	spurgt,	hvornår	i	tv-seriens	forsyningskæde	et	salg	foreligger,	og	hvorvidt	det	forekom-

mer	at	være	tidligere	i	processen	efter	etableringen	af	DRs	internationale	succes.	Aurø	forkla-

rede,	at	det	afhænger	af	seriens	format,	men	at	interessen	i	DRs	’primetime’	tv-serier	(som	

traditionelt	vises	søndag	aften	klokken	otte)	er	meget	stor,	og	at	sådanne	serier	i	stigende	

grad	kan	sælges	før,	at	de	er	færdigproduceret	(i	modsætning	til	eksempelvis	DRs	Julekalen-

dere,	hvor	de	internationale	købere	gerne	vil	se	det	færdige	produkt).	DRs	nyeste	primetime-

serie	Bedrag	fremhæves	som	et	aktuelt	eksempel	på	dette,	da	de	amerikanske	remake-

rettigheder	var	solgt	inden	seriens	danske	premiere,	såmænd	allerede	på	manuskriptplan.	

Aurø	forklarer,	at	i	dette	tilfælde	blev	der	lagt	et	’forsalg’	ind,	hvorved	DR	Sales	kan	nå	at	sæl-

ge	Bedrag	til	en	amerikansk	distributør,	som	har	ret	til	at	distribuere	originalserien,	førend	

dens	eventuelle	remake	vises.	Aurø	påpeger,	at	et	tv-salg	ligeledes	sker	tidligere	i	forsynings-

kæden,	fordi	den	internationale	konkurrence	på	tv-markedet	vokser,	hvilket	ligeledes	bety-



	 57	

der,	at	selvom	DRs	tv-serier	nyder	stor	anerkendelse,	er	der	meget	lidt	prisvariation	på	mar-

kedet.		

Aurø	har	arbejdet	i	DR	Sales	siden	1994	og	har	derfor	god	basis	for	at	bedømme	

en	stigning	i	salg	eller	ej	de	seneste	årtier	–	hvilket	hun	bekræfter,	at	der	er:	

Der	er	en	stigende	interesse,	og	det	er	i	alle	lande	[ikke	kun	Storbritannien]	–	og	det	er	ik-

ke	kun	i	’crime’.	Altså	det	vil	sige,	Forbrydelsen	har	åbnet	markedet	for	noget	langt	større,	

men	det	er	faktisk	Borgen,	der	har	sat	de	største	mærker	derude,	tror	jeg.	De	to	serier	

kender	alle	–	og	Broen	[som	alle	tror	er	en	DR-serie]	er	også	rigtig	kendt	nu	(tidskode	

10:09).	

Om	interessen	er	vedblivende	eller	ej,	kan	Aurø	ikke	bedømme,	men	fremhæver	at	hvis	man	

fortsætter	med	at	producere	”noget	af	det	bedste	i	verden”	(tidskode	10:35),	så	vil	efter-

spørgslen	vare	ved.		

Undervejs	i	interviewet	spurgte	jeg	indtil,	hvorvidt	de	internationale	købere	spil-

ler	en	kreativ	rolle	i	tv-seriernes	produktion,	men	det	har	Aurø	ikke	indsigt	i,	da	hun	ikke	del-

tager	i	den	del	af	forsyningskæden.	Hun	fremhævede	dog,	at	det	har	hun	aldrig	oplevet,	og	at	

det	rigtignok	ville	stride	imod	DRs	public	service-forpligtelse.	Aurø	siger,	at	DRs	tv-serier	

produceres	til	Danmark,	og	”hvis	det	kan	sælges,	så	kan	det	sælges”	(tidskode	08:00).	

Dansk	tv-fiktion	til	nationen	(og	til	verden)	
Der	lægges	kontinuerligt	vægt	på	DRs	professionalisme,	som	den	primære	grund	til	at	dansk	

tv-fiktion	nyder	stor	international	anerkendelse	og	succes	(som	nichefænomen).	De	øvrige	

indholdselementer,	som	fremhæves	internationalt,	har	i	et	vist	omfang	relation	til	DRs	public	

service-forpligtelse,	hvorfor	det	er	interessant	at	karakterisere	Nordic	noir	(som	det	primære	

genreeksempel)	herud	fra.	Jensen	og	Waade	opsummerer	Nordic	noirs	karakteristika	således:	

Nordic	noir	uses	recognisably	Nordic	phenomena,	settings,	light,	climate	and	seasonal	

conditions	as	well	as	language(s),	characters	and	themes	such	as	gender	equality,	provin-

cial	culture	and	the	social	democratic	welfare	state	(2013:	191).	

Heri	ligger	en	udskilning	af	det,	man	fra	et	internationalt	perspektiv	kan	kalde	nordisk	ekso-

tisme	i	form	af	æstetiske,	lingvistiske,	sociale	og	samfundsmæssige	omstændigheder,	der	ken-

detegner	Skandinavien	specifikt,	og	således	er	med	til	at	brande	nationerne	globalt	–	og	fra	et	
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regionalt/nationalt	perspektiv	ses	elementer,	som	belyser	Skandinaviens/nationernes	interne	

socialrealistiske	virkelighed.	Begge	perspektiver	er	pakket	ind	i	et	attraktivt	genreformat	

(genre	er	en	af	de	vigtigste	motivationsfaktorer	for	publikum	(Möller	et	al.:	1983)),	i.e.	krimi-

nalhistorien,	hvilket	i	Nordic	noir	ofte	involverer	et	seriemorderplot.	Seriemorderplottet	er	

meget	velegnet	til	tv-seriers	’continuous	creation	product’-karakter,	da	der	herigennem	op-

bygges	en	vedvarende	relation	til/nysgerrighed	overfor	produktets	koncept,	som	forbrugerne	

har	lyst	til	at	fortsætte.	Neale	(2000[1990])	pointerer,	at	genrer	ikke	er	’individualized,	idio-

syncratic	classifications’,	men	institutionelle	samfundsdiskurser,	som	baseres	på	et	’specific	

systems	of	expectations	and	hypothesis’.	De	forskellige	genretyper	har	næsten	mytologisk	ka-

rakter	–	i	hvert	fald	indenfor	det	Thussu	kalder	amerikansk/europæisk	’cultura	franca’	–	da	

de	repræsenterer	relativt	simple	narrative	strukturer,	som	rummer	en	mere	eller	mindre	al-

men	tekstuel	transparens.	Som	Olson	fremhæver	er	narrativ	transparens	en	basal	hitstrategi	

for	at	opnå	international	succes,	hvilket	er	med	til	at	forklare,	hvordan	Nordic	noir	har	været	i	

stand	hertil.	Bondebjerg	og	Redvall	understøtter	denne	pointe:	

The	use	of	certain	established	formats	such	as	the	crime	genre	can	help	foreign	audiences	

approach	foreign	fare;	viewers	then	know	the	overall	formula	and	contract	and	expect	a	

certain	standard	of	storytelling	and	style,	yet	the	specific	story	and	setting	offer	something	

new	within	this	familiar	framework	(2015:	224).	

Olson	gør	ligeledes	opmærksom	på	især	Hollywoods	effektive	brug	af	konceptuel	

synergi	som	en	opskrift	på	succes.	Skandinavien	er	i	visse	udenlandske	sammenhænge	blevet	

næsten	synonym	med	Nordic	noir	–	ikke	som	genre	specifikt,	men	qua	de	’recognisably	Nor-

dic	phenomena’,	som	Jensen	og	Waade	fremhæver.	Der	er	angiveligvist	opstået	en	synergetisk	

effekt	imellem	de	skandinaviske	medieprodukter	på	tv-,	film-	og	litteraturmarkedet,	hvormed	

de	mere	eller	mindre	fremstår	som	ét	(subalternt)	flow,	og	deraf	bidrager	til	hinandens	suc-

ces.	En	succes	som	Skandinavien	kan	forsøge	og	reelt	forsøger	at	lukrere	på	mere	generelt.	

Dinnie	(2008)	påpeger,	at	kulturelle	artefakter	er	med	til	at	stereotypisere	udlandets	opfattel-

se	af	en	nation	på	godt	og	ondt,	og	at	de	er	højst	anvendelige	i	en	nations	brandingstrategi	

samt	i	diplomatiske	relationer	som	’soft	power’,	i.e.:	

This	[...]	aspect	of	power	–	which	occurs	when	one	country	gets	other	countries	to	want	

what	it	wants	–	might	be	called	co-optive	or	soft	power	in	contrast	with	the	hard	or	com-

mand	power	of	ordering	others	to	do	what	it	wants	(Nye,	1990,	kursiv	tilføjet).	
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Et	eksempel	på,	at	Nordic	noir	anvendes	til	nation	branding,	ses	i	Nordisk	Ministerråds	Stra-

tegi	for	international	profilering	og	positionering	af	Norden	2015-2018,	hvor	Nordic	noir	frem-

hæves	sammen	med	’Nordic	design’	og	’Nordic	cuisine’	som	grundliggende	kulturelle	faktorer,	

der	er	med	til	at	sætte	Norden	på	verdenskortet	(2015:	11).	

Nation	branding	tjener	et	samfundsmæssigt	formål	på	samme	måde	som	public	

service	gør,	blot	med	’omvendt	fortegn’	så	at	sige.	Nordic	noirs	karakteristika	er	et	udtryk	for	

elementer,	der	ligeledes	tages	i	brug	(i	dette	tilfælde)	af	DR	for	at	leve	op	til	sin	danske	public	

service-forpligtelse.	Der	er	indtil	videre	lagt	vægt	på,	at	DR	er	forpligtet	overfor	hele	den	dan-

ske	befolkning,	og	at	denne	forpligtelse	går	ud	på	at	levere	medieprodukter	produceret	uden	

politiske	eller	kommercielle	særinteresser.	Det	kulturpolitiske	formål	er	kort	sagt	at	generere	

’positive	externalities’	og	at	holde	’negative’	nede.	Måden,	DR	løbende	har	tolket	dette	formål	

på	(i	overensstemmelse	med	dets	public	service-kontrakt),	vidner	samtidigt	om	selve	public	

service-konceptets	kulturpolitiske	udvikling.	Denne	er	ifølge	Søndergaard	kendetegnet	ved	

følgende:	

Sagt	lidt	forenklet	har	der	været	tale	om	en	udvikling,	hvor	tyngdepunktet	i	public	service-

begrebet	har	forskudt	sig	fra	’public’	til	’service’,	og	i	den	sammenhæng	har	relationen	til	

mediebrugerne	snarere	end	forholdet	til	politikerne	som	opdragsgivere	fået	stadig	større	

vægt	(2006:	59).	

Søndergaard	påpeger	at	denne	’forskydning’	først	og	fremmest	afspejler	den	stigende	konkur-

rence	på	mediemarkedet,	som	DR	skal	forsøge	at	matche	for	at	bibeholde	sin	relevans.	Vægt-

fordelingen	imellem	henholdsvis	’public’	og	’service’	eller	(mere	firkantet)	’politisk	socialise-

rende’	og	’politisk	liberal’	har	ligeledes	smittet	af	på	den	måde,	som	DRs	tv-fiktion	tager	sig	

ud.	Man	kan	i	overensstemmelse	hermed	sige,	at	dens	udvikling	er	gået	fra	mere	klassisk	kul-

turel	til	mainstream	kulturel.	Agger	påpeger,	at	”den	overordnede	udvikling	indfanges	af	det	

begrebslige	skift	fra	’scenedramatik’	i	1950’erne	til	’tv-fiktion’	i	1990’erne”	(2006:	145).	Agger	

opdeler	tv-fiktionens	historie	i	fire	led	med	overskrifterne	’Folkets	teater	og	modernismen	

(1951-64)’,	’De	store	traditioner	(1964-80)’,	’Genrer	og	serielle	formater	(1988-97)’	og	

’Kommerciel	fiktion	og	public	service-dominans	(1997-)’29	(ibid.).	Sidstnævnte	og	nuværende	

periode	repræsenterer	samtidigt	DRs	internationale	gennembrud.	Denne	tid	er	som	fremlagt	

præget	af	en	stigende	deregulering	af	mediemarkedet	og	liberalisering	af	samfundet,	hvilket	

																																																								
29	Med	’public	service-dominans’	refererer	Agger	til	DRs	tv-serie	succes	på	markedet.	
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har	den	kultupolitiske	effekt	at	fokus	kontinuerligt	øges	på	den	samlede	nation	i	(optimalt	set)	

alle	dens	afskygninger.	Agger	beskriver,	hvordan	DRs	krimiserie	Rejseholdet	(2000-04)	var	en	

af	de	første	serier	til	at	effektivt	iscenesætte,	hvad	Jensen	og	Waade	karakteriserer	som	typisk	

’Nordic’,	i.e.	socialrealistiske	samfundsforhold	(tv-seriens	plots	byggede	på	virkelige	forbry-

delser),	den	danske	provins	og	dens	beboere	og	en	ny	kønspolitisk	balance	(Charlotte	Fich	

som	Rejseholdets	afdelingsleder)	(ibid.:	171).	Disse	kreative	indholdsvalg	dækker	samtidigt	

over	en	dengang	ny	produktionsstrategi	på	DR,	der	sammen	med	DRs	professionalisme	be-

skrives	som	hjørnestenene	i	DRs	internationale	succes.	Det	drejer	sig	om	15	såkaldte	’televisi-

on	dogmas	for	production’,	hvoraf	de	to	primære	omhandler	henholdsvis	DRs	’one	vision’-

koncept	og	dets	sociokulturelle	forpligtelse	(Bauer	et	al.,	2013).	Med	’one	vision’	tilknyttes	

minimum	én	hoveforfatter	på	den	samlede	serie,	hvilket	er	med	til	at	’generate	coherent,	

complex	plots	and	dramatic	personae’	–	mens	den	anden	dogme	skal	imødekomme	følgende:	

The	public	service	status	of	DR	’demands’	that	our	productions	(besides	good	storytelling)	

consists	of	an	overall	plot	with	ethical/social	connotations.	In	other	words,	we	will	always	

have	to	tell	a	double-sided	story.	The	priority	of	these	stories	will	always	depend	on	the	

historical	and	cultural	discourse	in	society	(DR	i	Bauer	et	al.:	222).	

Denne	dobbelte	fortælleark	kan	illustreres	i	forhold	til	hvordan	for	eksempel	Forbrydelsen	

følger	hovedpersonen	Sarah	Lund	både	privat	og	professionelt,	hvilket	ligeledes	ses	i	de	fleste	

andre	DR-serier.	Hermed	opnås	et	billede	på	det,	som	Michael	Christiansen	(DRs	bestyrelses-

formand)	i	et	tidligere	anvendt	citat	kalder	’den	samlede	pakke,	der	udgør	hele	vores	liv’	(jf.	

opgavens	delkonklusion).		

Den	dobbelte	fortælleark	og	’one	vision’	er	dog	ikke	danske	koncepter	som	så-

dant.	Ifølge	Bondebjerg	og	Redvall	(2015)	simulerer	DR	i	dette	henseende	amerikanske	tv-

serier.	Forskellen	er	dog	DRs	samtidige	fokus	på	at	bevidst	skildre	det	nationale	i	flere	af-

skygninger,	hvoraf	kombinationen	imellem	international	professionalisme	og	format	og	nor-

disk	eksotisme	opstår.	En	strategi	som	har	både	almen	tekstuel	transparens	og	lokalt	fokus,	

hvorved	de	internationale	tv-seers	behov	varetages	samtidigt	med	de	nationales	gør.	I	hvert	

fald	ud	fra	den	tanke,	at	DRs	public	service-opgave	er,	at:	

[S]amle	og	spejle	Danmark,	[herunder,	1.]	samle	danskerne	i	store	og	små	fællesskaber	

med	indhold,	oplevelser	og	fællesbegivenheder,	[2.]	tilbyde	en	samfundsmæssig	dækning	

og	afspejle	mangfoldigheden	af	kultur,	livsopfattelse	og	levevilkår,	der	er	i	de	forskellige	

rigsdele,	[3.]	medvirke	til	at	fremme	integrationen	i	det	danske	samfund	(KUM,	2015).	
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DISKUSSION		

I	kraft	af	den	succes,	som	DR	oplever,	og	den	umiddelbart	gode	balance	imellem	professiona-

lisme	og	public	service-forvaltning	i	DRs	produktion	af	tv-fiktion	kan	man	argumentere	for,	at	

der	ingen	grund	er	til	at	spekulere	i	international	salg	–	det	går	så	at	sige	allerede	godt	på	bå-

de	ude-	og	hjemmebane;	men	igen,	hvorfor	ikke	være	aktivt	indstillet	overfor	denne	succes?	

Hvorfor	skal	holdningen	være,	som	Aurø	udtrykker	det,	at	’hvis	det	kan	sælges,	så	kan	det	

sælges’?	Især	når	der	er	’economies	of	scales’	at	hente	internationalt,	hvilket	DR	kæmper	med	

at	høste	på	det	danske	tv-marked	i	takt	med	at	forbrugernes	og	politikernes	opbakning	afta-

ger	–	i.e.	DR	er	på	den	ene	side	nød	til	at	udvise	stor	tilstedeværelse	for	at	fange	forbrugerne,	

hvor	de	er,	men	skal	samtidigt	begrænse	sit	omfang	for	ikke	at	være	konkurrenceforvridende	

eller	på	anden	måde	negativt	dominerende.	Denne	’lemfældige’	holdning	til	DRs	internationa-

le	succes	er	selvklart	et	udtryk	for	public	service-konceptets	nationale	fokus,	som	er	kulturpo-

litisk	funderet;	men	er	det	absolut	i	danskernes	interesse	at	DR	prioriterer	således	indenfor	

tv-fiktion?		

Bondebjeg	og	Redvall	henviser	til,	at	narrative	fortællinger	og	billeder	kan	

transmittere	kulturelle	overbevisninger	imellem	generationer	og	imellem	samfund,	og	at	au-

diovisuelle	medier	således	er	”powerful	means	to	influence	and	develop	our	social	imaginary,	

our	ability	to	understand	not	just	ourselves	but	also	others”	(2015:	214,	kursiv	tilføjet).	I	og	

med	at	globaliseringen	i	stigende	grad	trænger	sig	på,	og	at	nationale	grænser	er	til	diskussion	

–	blandt	andet	som	et	resultat	af	det	europæiske	fælleskab	og	indre	marked	–	er	der	angive-

ligvist	brug	for	mere	interkulturel	refleksivitet	i	den	europæiske	befolkning.30	Noget	EU	ligele-

des	søger	at	imødekomme	med	sin	’Agenda	for	Culture’,	der	som	tidligere	nævnt	vil	højne	

”cultural	diversity	and	dialogue	between	cultures”	(EU	2014:	4).	Bondebjerg	og	Redvall	

påpeger,	at:	

Behind	both	national	and	EU	support	for	the	audiovisual	industries	there	is	the	belief	that	

Europeans	will	only	experience	being	European	if	they	can	imagine	life	across	Europe,	and	

that	one	of	the	key	means	of	doing	that	is	through	encountering	their	European	others	on	

European	screens	(2015:	214).	

																																																								
30	Oversat	fra	’cultural	reflexivity’	(Bondebjerg	&	Redvall,	2015:	217).	
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Deres	pointe	er	imidlertid	–	som	det	ligeledes	afdækkes	i	opgaven	til	dels	–	at	de	nationale	

forbrugeres	tv-præferencer	primært	beløber	sig	til	nationale	produkter	og	derudover	me-

stendels	amerikanske,	hvorfor	man	ikke	ser	en	massiv	udveksling	af	tv-produkter	på	tværs	af	

Europa.	De	påpeger	dog,	at	det	til	en	vis	grad	er	et	spørgsmål	om,	at	“people	and	systems	are	

not	really	working	to	make	it	happen”	(ibid.:236)	–	hvorfor	der	er	brug	for	at	fortsat	kultivere	

både	det	professionelle	tv-samarbejde	på	tværs	af	Europa	og	forbrugernes	smag.	Jeg	vil	her	

argumentere	for,	at	sidstnævnte	eventuelt	kunne	være	en	public	service-opgave	for	DR,	som	

ikke	kun	beløber	sig	til	at	importere	europæiske	produkter,	men	til	at	integrere	europæ-

isk/anden-national	identitet	i	dets	egen	tv-fiktion.	Lige	præcis	dette	–	som	kunne	være	i	form	

af	flere	europæiske/internationale	skuespillere	eller	’locations’,	der	indtræder	i	historiens	

narrativ	som	repræsentanter	for	deres	nationale	kultur	–	kunne	være	en	effektiv	måde	at	ak-

tivere	interkulturel	refleksivitet	i	den	danske	befolkning	på	samt	danne	grundlag	for	et	tv-

værks	hitpotentiale	i	de	kulturer,	man	inkorporerer.	Det	er	reelt,	hvad	man	allerede	gør	i	

Skandinavien	med	Nordvision-samarbejdet,	det	handler	blot	om	at	udvide	dette	samarbejde	

og	proaktivt	løfte	DRs	nationale/skandinaviske	blik	til	et	mere	internationalt.	Det	er	på	ingen	

måde	et	revolutionerende	forslag	i	dansk	kulturpolitik	generelt.	For	at	drage	et	eksempel	sig-

ter	det	Internationale	Kulturpanels	(IKP)	handlingsplan	for	2014-2016	”overordnet	på	at	øge	

Danmarks	kulturudveksling	med	udlandet	og	styrke	internationaliseringen	af	dansk	kulturliv	

[…herunder	formålet	om]	fremme	af	interkulturel	dialog”	(IKP,	2013:	7).31	Måske	denne	hand-

lingsplan	kunne	inkludere	DRs	fiktionsafdeling?		

	 	

																																																								
31	”Det	Internationale	Kulturpanel	er	et	overordnet	forpligtende	samarbejdsforum	bestående	af	Kulturministeri-
et,	Udenrigsministeriet	og	Økonomi-	og	Erhvervsministeriet	samt	de	centrale	aktører	indenfor	Danmarks	kul-
turudveksling	med	udlandet”	(KUM,	2016b).	
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KONKLUSION	

Opgavens	problemformulering	stillede	følgende	spørgsmål:	

Kan	DR	tillade	sig	at	være	mere	proaktiv	i	forhold	til	sin	internationale	succes,	og	(her-

under)	kan	en	international	produkt-/salgsstrategi	tjene	et	dansk	public	service-

formål?	

Svaret	afhænger	af	den	måde,	man	vælger	at	’servicere’	den	danske	befolkning	på.	Det	ligger	

selvklart	i	DRs	institutionelle	navn,	at	den	er	’Danmarks	Radio’,	og	at	den	danske	befolkning	

skal	komme	i	første	række	med	de	tv-produkter,	som	DR	investerer	i;	men	på	baggrund	af	den	

stigende	internationalisering	af	samfundet,	vil	jeg	mene,	at	interkulturel	refleksivitet	bør	være	

en	hovedprioritet	for	danske	kulturinstitutioner	generelt.	Med	den	prominens	DR	har		–	at	de	

i	2015	(fortsat)	er	Danmarks	næststørste	’kanalfamilie’	(jf.	opgavens	delkonklusion)	og	der-

med	når	ud	til	den	danske	befolkning	i	bred	forstand	–	er	de	eventuelt	bedre	rustet	hertil	end	

mange	andre	kulturinstitutioner	er.	På	den	baggrund	kan	DR	godt	tillade	sig	at	være	mere	

proaktiv	i	forhold	til	sin	internationale	tv-succes,	da	en	sådant	produkt-/salgsstrategi	kan	pa-

ralleliseres	med	en	internationalt	orienteret	public	service-strategi.		

Det	økonomiske	incitament,	som	ligger	i	en	international	hitstrategi,	behøver	ik-

ke	at	tolkes	som	et	kommercielt	foretagende,	hvilket	er	i	strid	med	public	service-konceptets	

fundament,	men	kan	tolkes	som	en	mere	aktiv	international	kulturpolitik	i	tråd	med	IKPs	og	

EU's	kulturagenda	–	samtidigt	med	at	DR	høster	’economies	of	scale’	på	den	ene	og	anden	må-

de	i	form	af	publikumstal	og	danske	licenskroner/international	salgsomsætning.	En	internati-

onal	hitstrategi	kan	fra	et	markedsperspektiv	kaste	’positive	externalities’	af	sig	både	natio-

nalt	og	internationalt	i	form	af	kulturel	refleksivitet	for	den	danske	og	internationale	befolk-

ning	–	og	derudover	fungere	som	en	type	’inter-nation	branding’,	hvilket	ligeledes	gavner	

begge	samfund.	

At	satse	mere	internationalt	i	DRs	tv-fiktion	er	dog	et	popularitetssats	med	hen-

syn	til	de	danske	seere.	Som	Bondebjerg	og	Redvall	pointerer	i	diskussionen	ovenfor,	er	nati-

onal	tv-smag	i	bred	forstand	primært	nationalt	og	amerikansk	orienteret;	men	det	fremgår	af	

DRs	public	service-formål,	at	dets	virksomhed	netop	skal	’styrke’,	’stimulere’	og	’fremme’	og	

ikke	kun	’samle	og	spejle’	det	danske	samfund	(fra	overskriften	til	de	fire	formålspunkter,	som	
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defineres	i	DRs	public-service	kontrakt	(KUM,	2015:	pkt.	3))	–	deraf	må	DR	også	have	lov	til	at	

løbe	en	risiko	med	visse	tv-produkter	(hvilket	de	angiveligvist	også	gør).	En	risiko,	som	jeg	vil	

argumentere	for,	er	værd	at	tage	–	og	med	den	professionalisme,	som	DR	Fiktion	bestrider,	

ville	det	højst	sandsynligt	betale	sig.	
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BILAG	1	
INTERVIEW	MED	HELENE	AURØ,	DR	SALES,	03.08.16	

00:00	Kristina/Helene:	…[samtale	indledes]…	
	
00:19	Kristina:	Det,	jeg	skriver	speciale	om,	er	internationaliseringen	af	mediemarkedet.	Jeg	
har	taget	DR	som	case,	fordi	det	forekommer	ret	interessant,	at	DR	først	og	fremmest	har	en	
public	service-forpligtelse	overfor	den	danske	befolkning	–	men	samtidig	er	DR	også	en	del	af	
den	trend,	der	kaldes	Nordic	noir,	og	har	haft	nogen	succesrige	serier	i	især	Storbritannien.	Så	
man	kan	sige,	at	DR	er	både	public	service	og	har	en	dansk	forpligtigelse,	men	samtidigt	er	der	
måske	også	noget	som	er	værd	for	DR	at	dyrke	internationalt?	Det	er	min	undersøgelsesvinkel	
og	mit	problemfelt.	Jeg	har	rigtig	gerne	villet	snakke	med	jer,	fordi	jeg	gerne	vil	høre	om	hvor-
dan	at	salg	foregår,	og	hvornår	i	processen	I	sælger	tv-serier.	Bare	lige	for	at	slå	fast	i	forhold	
til	mig	selv,	så	har	jeg	arbejdet	i	filmbranchen	i	mere	eller	mindre	ti	år	og	jeg	er	Anders	Tofts	
gamle	producerassistent	[nuværende	producent	på	DR	Fiktion	og	Bedrag]	–	og	så	har	jeg	så-
mænd	også	arbejdet	på	Bedrag	–	så	jeg	er	lidt	inde	i	dette	emne	professionelt,	men	fra	en	
filmvinkel;	jeg	ved	ikke	ret	meget	om	tv-serier,	og	slet	ikke	om	hvordan	DR	Sales	fungerer.	Så	
det	er	lidt	om	mig	og	mit	projekt	inden	vi	starter.	
	
02:04	Helene:	Og	det	er	dit	speciale,	du	skriver?	
	
02:06	Kristina:	Ja,	det	er	mit	speciale,	som	jeg	skriver	på	CBS;	men	jeg	har	en	baggrund	fra	
Film-	&	Medievidenskab,	så	det	er	lidt	en	blanding	af	humaniora	og	business,	jeg	foretager	
mig.	Ja,	og	så	er	jeg	glad	for,	at	du	har	lidt	tid	til	mig.	
	
02:22	Helene:	Ja,	desværre	på	den	her	mærkelige	måde	–	men	jeg	er	i	møder	i	ét	væk.	Så	der-
for	gør	jeg	det,	mens	jeg	sidder	i	min	bil	og	kigger	på	vejen	foran	mig.	
	
02:31	Kristina:	Det	forstå	jeg	godt,	og	det	er	helt	i	orden.	Det,	jeg	har,	er	egentlig	bare	to	store	
spørgsmål,	som	jeg	gerne	vil	stille.	Det	ene	er,	hvordan	foregår	et	tv-serie	salg	for	jer	–	altså	
hvornår	i	processen	sælger	I?	Er	det	i	præ-	eller	post?	-altså	når	serien	er	færdig	eller	er	det	
på	forhånd,	at	I	går	ud	og	sælger?	
	
02:55	Helene:	Jamen	svaret	er	meget	bredt,	for	det	kan	være	på	alle	stadier:	Når	den	er	i	pro-
duktion,	det	kan	være	når	den	er	i	udvikling,	det	kan	være	når	den	er	på	manuskriptstadie.	Vi	
går	helst	ikke	ud	med	noget,	der	ikke	er	skrevet	ét	eller	to	manuskripter	til;	men	processen	
kan	starte	der,	eller	den	kan	starte	når	serien	er	helt	færdig,	eller	den	kan	starte	når	vi	kan	vi-
se	et	’rough	cut’	–	vi	har	eksempler	på	det	hele.	Det	afhænger	lidt	af,	hvilken	slags	serie	det	er,	
og	netop	hvor	svær	den	er	at	sælge.	
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03:32	Kristina:	De	serier,	som	har	haft	stor	international	succes	–	altså	det	startede	jo	lidt	med	
Forbrydelsen,	men	så	også	siden	hen	–	har	de	givet	grobund	for,	at	I	kan	gå	ud	og	sælge	tv-
serier	tidligere	end	før?	
	
03:41	Helene:	Ja,	det	er	blevet	tidligere	og	tidligere,	men	det	er	mere	fordi	at	der	også	er	stor	
konkurrence,	så	køberne	efterspørger	tidligere.	For	mange	vil	alligevel	gerne	se	noget	og	ikke	
kun	manuskripterne,	men…	Det	er	især	vores	store	søndagsdramasats,	altså	det	vi	viser	i	pri-
metime	om	søndagen,	der	kan	sælges	–	eller	andet	der	er	sådan	noget	primetime,	store	dra-
maer/store	budgetter,	de	kan	sælges,	førend	de	er	færdigproduceret.		
	
04:13	Kristina:	Okay,	så	netop	dét	som	DR	Fiktion	satser	mest	på	–	de	store	produktioner,	
dem	der	koster	mest	velsagtens?	
	
04:21	Helene:	Ja,	de	andre	–	som	hvis	det	er	noget	Julekalender,	noget	til	hverdagsdrama	–	så	
vil	vi	ofte	helst	vente	til,	at	det	er	produceret,	fordi	mange	alligevel	vil	se	det	hele.	
	
04:37	Kristina:	Okay,	det	er	ret	interessant.	Er	der	noget	i	forhold	til	Storbritannien	–	hvor	tid-
ligt…altså	har	I	et	form	for	samarbejde,	eller	er	det	individuelt	per	serie,	I	sælger?	
	
04:47	Helene:	Det	er	individuelt.	Altså	selvfølgelig	har	vi	nogen	gode	kunder,	nogen	gode	
samarbejdspartnere,	men	det	er	individuelt	per	serie.	Det	er	ikke	det	hele,	der	går	til	BBC,	vi	
har	også	solgt	til	Channel	4	–	Arvingerne	gik	til	Channel	4	eller	Sky	–	og	vi…	Bedrag	er	solgt	til	
BBC.	Altså	det	kommer	an	på	serierne,	men	det	er	klart,	at	vi	vil	typisk	ofte	starte	med	at	få	
BBC	på.	Og	så	har	vi	nogen	distributører,	vi	også	samarbejder	med,	Arrow	Films	især,	og	de	er	
altid	meget	hurtige	og	kvikke	i	det;	men	igen,	det	afhænger	af,	hvad	det	er	for	en	serie.		
	
05:26	Kristina:	Så	i	forhold	til	for	eksempel	Bedrag,	som	jeg	nu	var	på,	jeg	kan	huske	at	Anders	
Toft	på	et	tidspunkt	talte	om,	at	den	allerede	var	solgt	til	remake	–	var	det	ekstremt	tidligt?	
	
05:36	Helene:	Det	var	ekstremt	tidligt,	og	det	er	fordi	der	var	nogen,	der	havde	læst	noget	me-
get	meget	tidligt	–	de	ville	bare	have	det	her!	Så	den	er	faktisk	blevet	solgt	til	remake	på	et	
meget	meget	tidligt	stadie,	eller	inden	den	var	vist	herhjemme	–	men	der	blev	samtidigt	lagt	et	
forsalg	ind,	så	vi	kan	nå	at	sælge	originalen	til	de	forskellige	lande.		
	
05:59	Kristina:	Okay,	det	er	sjovt,	for	nu	kommer	jeg	jo	fra	en	filmverden,	og	jeg	ved,	at	når	
man	går	ud	og	sælger,	så	er	det	jo	også	tit	fordi	at	salgsagenten	eller	dem	man	sælger	til,	kan	
lægge	en	pose	penge	til	sin	produktion.	Hvordan	foregår	det	på	DR?	
	
06:14	Helene:	Det	kan	jeg	ikke	rigtig…	Jamen	altså	vi	opererer	på	markedets	vilkår.	Der	er	
nogle	gange,	hvor	vi	lægger	ting	op,	og	så	er	der	andre	gange,	hvor	vi	ikke	gør.	Vi	vil	jo	helst	
ikke;	men	der	er	så	meget	konkurrence	på	markedet,	at	det	har	vi	været	nød	til	nogle	gange.		
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06:34	Kristina:	Okay,	kan	du	uddybe	det	en	lille	smule?	
	
06:35	Helene:	Nej,	det	kan	jeg	ikke.	Jeg	må	ikke	sige	noget	om	penge.		
	
06:40	Kristina:	Okay,	men	selvfølgelig…[kortvarigt	tab	af	forbindelse]…når	jeg	ser	rulletek-
sten	til	en	DR-serie,	så	er	det	ret	sjældent,	at	jeg	ser	internationale	interessenter,	der	har	et	
logo	i	bunden	eller	lignende	–	betyder	det	at	pengene	kommer	fra	Danmark?	
	
07:00	Helene:	Ja,	de	internationale	partnere	har	heller	ikke	nødvendigvis	været	inde	over	i	
produktionsfasen.	Det	kan	være,	at	de	bare	er	koblet	på	i	postproduktionsfasen,	og	vi	laver	
det,	der	hedder	et	totalsalg.	Det	betyder,	at	selvom	de	har	set	noget,	så	skal	de	ikke	krediteres,	
og	derfor	vil	der	ikke	stå	noget.	Det	er	de	færreste	ting,	hvor	de	er	inde	så	tidligt.	Jeg	har	lige	
solgt	Bedrag	til	nogen	nu,	men	den	er	jo	solgt	som	færdig	serie,	og	de	skal	ikke	krediteres,	og	
de	skal	ikke	betinge	sig	noget	som	helst.	Ellers	så	laver	vi	nogen	gange	forskellige	versioner,	
hvor	de	har	en	egen	version,	hvor	de	er	krediteret,	dem	der	har	været	inde	over.	Faktisk	kan	
der	være	flere	operationer,	som	vi	opererer	med.		
	
07:45	Kristina:	Det	er	interessant.	Jeg	kan	huske,	at	jeg	luftede	tanken	om	det	her	interview	
for	Anders	på	et	tidspunkt,	hvor	jeg	sagde,	at	jeg	ville	spørge	om	man	produktionelt	også	for-
søger	at	lave	det	internationalt	interessant	–	og	det	afviste	han,	fordi	det	første	man…	
	
08:00	Helene:	Det	gør	man	ikke.	Man	laver	det	sådant	–	og	hvis	det	kan	sælges,	så	kan	det	sæl-
ges.	
	
08:05	Kristina:	Men	så	er	det	interessant,	at	man	måske	kan	finde	på	at	optage	noget	materia-
le,	der	kan	bruges	i	en	international	version?	Altså	hvis	en	international	køber	skal	krediteres,	
så	er	det	måske	en	alternativ	version	end	den	danske?	
	
08:22	Helene:	Nej	nej,	det	gælder	ikke	selve	versionen,	kun	rulleteksten!	
	
08:25	Kristina:	Okay,	kun	rulleteksten?	
	
08:27	Helene:	Fordi	hvis	den	er	færdig,	så	er	det	jo	for	sent	–	altså	der	kan	jo	være	et	’gap’	i	
hele	den	der	proces,	fra	hvornår	tingene	skal	vises,	til	hvornår	andre	kommer	ind.	Men	hvis	
det	er	en	rigtig	co-producent	–	du	kan	se,	altså	på	de	fleste	af	rulleteksterne,	der	ser	du,	at	
[utydeligt	virksomhedsnavn]	står	krediteret,	fordi	de	er	ofte	er	med	som	samarbejdspartnere.	
Hvis	andre	er	kommet	på	så	tidligt,	og	har	betinget	sig	det,	så	vil	de	også	stå	der.	
	
08:57	Kristina:	Har	de	så	nogen	kreativ	indflydelsesret	overhovedet?	Hvis	de	kommer	ind	tid-
ligt	i	fasen?	Får	de	en	kreativ	med…	
	
09:04	Helene:	Ikke	dem	jeg	har	været	inde	over.	Der	skal	du	spørge	Piv	Bernth.	
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09:08	Kristina:	Okay,	men	det	er	sjældent	at	det	foregår,	når	man	tænker	at	det	netop	skal	
produceres	til	det	danske…	
	
09:13	Helene:	Altså	jeg	har	ikke	haft	nogen	–	og	det	er	hvor	nogen	skulle	have	haft	et	slag	over	
hovedet;	og	det	vil	DR	heller	ikke	lade	dem	tro.	
	
09:18	Kristina:	For	det	er	netop	meningen	i	deres	public	service-forpligtelse?	
	
09:24	Helene:	Ja.		
	
09:25	Kristina:	Okay,	lidt	i	forhold	til	at	jeg	netop	beskæftiger	mig	med	Nordic	noir,	hvor	læn-
ge	har	du	været	i	DR	Sales?	
	
09:30	Helene:	Jeg	har	været	her	siden	1996…94.	
	
09:34	Kristina:	Så	du	har	haft	Forbrydelsen	og	alt	efterfølgende,	kan	man	sige?	
	
09:37	Helene:	Ja,	vi	havde	Forbrydelsen	et	stykke	tid,	men	den	er	rent	faktisk	solgt	til	ZDF,	som	
var	en	samarbejdspartner	–	den	kom	hen	til	dem,	og	så	får	vi	den	sidenhen	tilbage	[til	DR	Sa-
les]	igen.		
	
09:47	Kristina:	Okay,	når	jeg	tænker	på	DR	i	Nordic	noir-bølgen,	så	starter	det	med	dén	og	’Sa-
rah	Lund’	og	det,	der	kom	derud	af	–	især	i	Storbritannien.		
	
09:59	Helene:	Ja.	
	
10:00	Kristina:	Kan	I	mærke,	når	det	drejer	sig	specifikt	om	Storbritannien,	om	der	er	en	sti-
gende	interesse,	og	om	den	er	vedblivende	i	forhold	til	tv-serier?	
	
10:09	Helene:	Der	er	en	stigende	interesse,	og	det	er	i	alle	lande	–	og	det	er	ikke	kun	i	’crime’.	
Altså	det	vil	sige,	Forbrydelsen	har	åbnet	markedet	for	noget	langt	større,	men	det	er	faktisk	
Borgen,	der	har	sat	de	største	mærker	derude,	tror	jeg.	De	to	serier	kender	alle	–	og	Broen	er	
også	rigtig	kendt	nu.	
	
10:31	Kristina:	Broen,	det	er	ikke	en	in-house	produktion,	vel?	
	
10:35	Helene:	Nej,	men	det	tror	alle	den	er.	Den	bliver	set	som	en	DR-serie.	Interessen	den	er	
der,	og	den	har	aldrig	været	højere	end	den	er	lige	nu.	Vi	har	kun	mærket	en	stigning	de	sene-
re	år.	Om	den	bliver	eller	ikke	bliver,	det	kan	man	jo	ikke	sige.	Hvis	man	bliver	ved	med	at	
producere	noget	af	det	bedste	i	hele	verden,	så	vil	jeg	tro,	at	de	bliver	ved	med	at	købe.	Altså	
det	svarer	jo	til…[tab	af	telefonforbindelse]…	
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12:17	Helene:	…[efter	genetablering	af	telefonforbindelse]…jeg	sagde,	at	interessen	er	stigen-
de,	om	den	er	vedblivende	det	afhænger	af,	om	man	bliver	ved	med	at	producere	noget	af	det	
bedste	i	verden,	så	vil	efterspørgselen	også	være	der	så	længe,	at	der	er	seere	dertil.	
	
12:34	Kristina:	Jamen	jeg	synes	det	er	spændende,	at	den	er	stigende,	og	at	den	er	fortsat	sti-
gende…	
	
12:37	Helene:	Ja.		
	
12:37	Kristina:	…for	nu	har	jeg	boet	i	London	i	et	år,	og	jeg	tænker	at	Nordic	noir	er	kæmpe-
stort,	men	i	mainstream-befolkningen,	så	ved	de	ikke	helt	hvad	det	er;	men	de	kender	dog	se-
rier	som	Borgen	eller	The	Killing;	men	det	føles	selvklart	mere	som	en	niche,	når	man	spøger	
rundt.	Så	der	er	svært	at	gennemskue	om	interessen	er	stigende	eller	vedblivende,	så	det	er	
interessant	at	høre	fra	jer	af,	at	den	er	stigende.	
	
13:10	Helene:	Ja.	
	
13:12	Kristina:	Er	der	dermed	også	flere	penge	at	hente	fra	de	enkelte	steder?	Bliver	produk-
tets	pris	højere	med	den	her	stigende	interesse?	
	
13:19	Helene:	Jeg	vil	sige,	at	der	er	flere	om	buddet.	Priser,	det	er	begrænset	hvor	meget	de	
kan	variere,	men	det	er	klart,	at	hvis	vi	har	to	stationer,	der	begge	vil	have	den,	så	kan	vi	jo	
godt	presse	prisen	op.	Ja.	
	
13:32	Kristina:	Okay	ja,	for	det	skaber	selvfølgelig	en	begrænsning	herpå.	
	
13:37	Helene:	Ja.	
	
13:38	Kristina:	Okay…	Helene	det	her	var	faktisk	det,	jeg	gerne	ville	spørge	dig	
om…[interviewet	afrundes	og	afsluttes]…		


